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व्यौसंशितै । 

= -ककी्-क----) 

प्रथंममेध्यावंः} 

राणं यां बखासीनं षेद॑व्या्ं तपोनिधिम् ) 
पपच्डुमानयोऽग्येत्य धंशन् बरष्यवखितान् + ! 
सु ष्टः खतिमान् सलवा खाति वेदार्धगभि ताम् । 
उवाचं प्रसन्रासा सुनयः श्रूयतामिति ॥ २ 

यत्र यत्र खमापैन क्षणसारो गः सदा । 
चरते तत्र वेदोक्षो धर्ममोःभवितुमहति । श 
शरुतिख्छतिएराणानां विरोधो य॑ दृष्यते । 
तत्र मौत प्रमाणन्तु तयो खतिवेरा ॥ है 

बराह्मण घषतियबिश्ल्नयो वणा. दिजातयः । 

शरुतिद्यतिपुयणोक्षधमवोग्यास्तु नेतरे + ५ 
शदो वणुखतुर्योऽपि वणंलाद्मीमडति । 
बेदमन्र धा ला हावषटकारादिभिविना । ५ 

विप्रवहि्रविब्रामु र्व्रविन्नासु विष्वत्। 
जातकम्माणि कुर्व्वीत ततः शूद्रा शूद्रषत् ॥ 9 
वेश्या प बिप्रस्ाभ्यां ततः शूद्राश शूद्रवत् । 
अधमादुत्तमायान्तु लातः शूद्राधमः खतः ॥ ६ 
ब्रा ह्मख्ां शद्रजनितश्चाण्डालो भशरवल्नितः । 
कुमारोसम्वष्त्व कः सगोव्रायां दहितोयकः ॥ ९ 

७9 



४६८ व्यास नहता । 

ह्मण शृद्रजनितश्चाष्डाललिबिघः स्प्रतः। 
वदो नाधितो गोप्र मायापरः कुश्यक्रारकः। १० 
वणिक्षिरातक्रायशथमालाकार कुटुम्बिनः । 
बरद मेरवग्डातोरासश्लपचकोलकाः ॥ ११ 

एमेऽन्य जाः समाख्याता ये चान्यं च गवाशनाः । 

एष सम्भाषण 1 खानं दशनाद कवौक्तणम् ॥ १२ 
गभाषानं पसवनं सोमन्तो जातकश्य च। 
नामक्रियानिष्कम7ऽन्राशनं वपनक्रिया ५ १२ 

का^बेधो व्रतादेयो बेदार्मक्रियाविधिः। 

रुणान्त'खानपुदादो विवादाग्निपरि ग्रहः । १४ 

व ताग्निसंग्रहश्चेति मस्काराः षोडश स्मताः। 
नवेताः कण्वेघान्ता मन्ववज्नं क्रियाः स्तिया: । {५ 
विवाहो मन्वतम्तष्याः शृद्रस्यामन्वतो द । 

मभाधानं प्रयमतस्ततोये सासि पु'सवः। १६ 
सोमन्तखाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत | 
एकाद; ह्कि नामाकस्ये क्षा मासि चतुधेके , १० 
षष्ठ माध्यब्रमश्रोयाच्रुडाकमप कुलोचितम् । 

क्तचूडे च वाने च कण्वेघो विघोयतं +! 
विरो गभीरम बे चव एकादये तथा । 

इट वेप्यञ्तिम्त् व्रतोप्मयमडहति ॥ १८ 
तदय प्राप्तत्रत या कालः <द्िगुणाधिङंः। 

बदव्रतच्य्तो व्राव्यः सव्रात्यः स्तोममत्ति। २. 
हे जन््मनौ दिजातौनां मातः स्यात् प्रथमं तयोः । 
हितोधं छन्द! मातुग्र हणाद धिवद्गुरोः। २१ 



व्याससदहिता। ` ४.६९. 

एञ हिजातिमापत्रो विसुक्तो बान्यदोष्तः । 
“खुतिश्मति१राणान। भ३ेदध्ययनक्षमः ॥ २२ 
डपनोतो गुले वमतित्यं समाहितः । 
विशयादृर्डकौपौनोपवोताजिनमेखला; । २२ 
पुख्यऽ्कि गुव्वतुक्नातः कतमन्वाइतिक्नियः। 
स्पत्वोङ्गारश्च गाय वीमारमेरेदमारितः ॥ २४ 

गोचाचारविचाराथ घर्मयास्तमपि हिज; । 
पठेत गुरुतः सम्यक क्य तदिशटमाचरत् । २५ 
ततोऽभिवाद्य खविरान् गुरुद्धेव समाश्रयेत् । 
स्राध्यायाय तदा यन्न' सन्वदा [रतसःचरेत् ॥ २६ 
नापरक्षिपोःपि भाषेत न व्रजेत ताड्पषपिवा। 
विहेषमथ पेशन्यं हि सनच्ाकंबो दयाम् ॥ २७ 
तोविकादृतोन्नादपरिवादाननद्धियाम् | 
अञ्ञनोहत्तनादभंसखरभ्विलेपनयोपितः ॥ १८ 

हथारनमसन्तोऽ ब्रह्मचारी विवल्नयेत् । 
ईषच्चलितमध्याङ्क ऽनुज्नातो गुरुणा स्यम् ॥ २ 
अलोलुपशचरदगच व्रतिषूत्महतिषु । 
सद्योभित्तात्रमादाय विसवत्तदुपस्पुजल ॥ ३० 

क्रतमाध्वाहको;फौयादनुन्नातो यथाविधि | 
नायाटेक्रात्रमु ष भुक्वा चाचाभितामियात् + ३१ 
नाग्यद्रक्षितमाद्दाणन्नो दूपिणादिभम् | 
अनिन्यामन्तितः खाद रेत्रयःयादृगुखचोदितः । ६२ 
एकात्रमप्यविरोष्रे व्रतानां प्रयमाश्मो। 
भुक्ञा गृहमुपासोत क्वा सन्धुरणादिकम् । २३ 



४९० व्याससहिता। 

सखमिधो;ग्नावादधोौत ततः परिष्वरेद्गुरूम् ! 
श्योत गुकेतुन्नातः प्रच प्रथमं गुरोः । ३४ 
एवमन्वबहमभ्थासो ब्रह्चचारो व्रतं चरेत् । 
हितोपवादः प्रियवाक् सम्यग्गुव यसा धकः । १४ ` 
 निलमाराधधैदेनमा, समाप : खुतिग्रहात् । 
अनेन विधिनाधौतेदमन््ो दिजो नयेत । ३६ 
शापातुप्डसामथख्पोणादच सलोकताम् । 
पयोऽगताभ्यां मधुभिः साज्यः प्रणग्ति टेवताः ॥ ३७ 
तष्माददर दर्थेदममध्यायसते चेव । 
यदङ्ग तदमध्याये गरोव चनमाष्वरन् ॥ श८ 
व्यतिक्रमादसम्पूरंमनहदतिरा चरेत् । 
पर च तद्ब्रह्म अनधौीतमपि हिम् । 

यस्तपनयनादेतदा ल्योत्र तमाचरेत ॥ ३९ 
स नेष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्् यात् । 
उपकुरव्वाणको यस्तु हिज; षड् रिं शवाधिकः ॥ ४० 
केशान्तकम्यणा तत्र यथोक्षचरितव्रतः । 

समाधयवेदान् वेदौ वा वेदं वा प्रसभ दिजः। 
स्नायीत गुननुन्नातः प्रठत्तोदितदक्तिणः ॥ ४१ 
दूति खौवेदव्यासोये धर्मशास्त्र प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

| भौ 

हितोयोऽध्यायः । 

एवं खातकतः प्राप्तो हितोयाखमकाष्या । 

प्रतोक्ेत बिवाषहाधमनिन्यान्यसम्भवाम् ॥ ! 



व्यास घ्हिता । ४६ 

अरोगादुःश्यं योयामशल्कङानदूषिताम् । 
सव्णामसमानार्षाममाटपिद गोद्रलाम् ॥ २ 
अनन्यपूवि कां लघीं गुभलक्तणसं युताम् । 
छताधोवसनां गौरे विख्यातदथपूरूषाम् ॥ श 
ख्यातनाश्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः । 
दातुभि च्छोईहितरं प्राष्य धरेण चोदरेत् ॥ ४ 
ब्रह्मोदाहविधानेन तदभावे परो विधिः । 

दातग्येषा सषटलाय वयोविद्यान्वयादिभिः ॥ ५ 
पिटढवत् पिटशरादषु पिट्व्यन्नातिमारषु । 

पूव्वाभाषे परो दश्चात् सव्वाभावै खय व्रजेत् ॥ ६ 

यदि सा दाटवेकलयादजः पर्येत् कुमारिका । 
शरण हत्या ञ्च यावत्यः पतितः स्यात् तदप्रदः ॥ ॐ 

तुभ्यं दा ष्याम्यदहमिति ग्रहीव्यामौति यस्तयोः । 
क्रत्वा समयमन्योन्यं मजत न स॒ टरटभाक् | ट 

त्यजब्रदुष्टां दण्डयः स्यादूषर खाप्यदूषिताम् ॥ ९ 

ऊटठायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुदरेत्। 
तद्यातुतपादितः पुत्रोन सवणात् प्रहोयते ॥ १* | 

उदद्ेत् कतिया विप्रो वेश्याश्च ्षतियो विशाम् । | 
सतु शूद्रो दिजः कश्चिन्राघमः पव्ववण्जाम् | ११ 
नानावणासु भायासु सवणा सहचारिणो । 
घश्च घश्मषु धर्िष्टाज्येष्ठा तस्य खलजातिषु ॥ {२ 

पाटितोऽयं दिजाः पूव्वमेकदे्ः खयग्भृवा । 
पतयोःद'न चान पन्नयोऽभूवननिति ति; ॥ १२ 



४७२ व्याससं हिता । 

यावज विन्दते जायां तावददीं भवेत् पुमान् । 

माद प्रजायते सकं प्रजायतैत्यपि तिः ॥ १४ 
गुर््याता भूद्िवगेष्य वोट" नान्य न शक्यते । 
यतस्ततोन्व ह भूत्वा.-खवशो विश्याच्च ताम् ॥ १५ 

छतदारोःग्निपन्नोभ्यां कतवेश्मा गह वसेत् । 

खक्षत्छं वित्तमासाद्य वेतानाग्नि न हापयेन् | १६ 
मातत वेवाह्हिके वदनो सौतं वेतानिकाग्निषु । 
कमी कुत् प्रतिदिनं विधिवम् प्रोतिपूव्वंतः॥ १९ 

समग्यग्धमाथ कामेषु दम्पतिभ्याम हनि शम् । 
एकचित्तया भाव्य समानत्रतदत्तितः ॥ १८ 

न एथम्वि्यते स््रोणां निव गविधिसाधनम् । 
भावतो ह्तिदरेशादा इति शास्रविधिः परः | १८ 

पत्युः पूव सपुलखयाय देदश्दि' विधाय च। 
उल्याप्य शयनाद्यानि क्त्वा वैश्मवि्ोघनम् ॥ २१ 

माज्जनेलंपनेः प्राप्य साग्निशानं स्मङ्गनम्। 

श्ोधवेदग्निकावधाशि लिग्घान्युष्णन वारिणा ॥२! 
प्रोत्तर्रिति तान्घेव यथास्थानं प्रकल्पयेत् ¦ 

हन्दपाराणि सबाशि न कदाचिददियोजयेत् ॥ २२ 
शोधविष्वा तु पात्राणि पूरयित्वयातु घारयेव। 
सदनसश्य पात्ाणि वहिः प्रक्ताख्य सव्था॥२२ 
सह्िख शाधयेचुज्ञ; त चाग्नि विन्यसेत्ततः । 
खत्वा नियोगपात्ाणि रसांख द्रविणानि च ॥ २४ 
क्षतपूवान्नकाया च सखगुरुनभिवादयेत् । 

ताभ्यां भत्तेपिष्धम्थः गा श्ाटमातुलबान्धवैः | २५ 



व्यास "हिता | ४०३ 

वल्लालक्लररनानि प्रदत्ताच्येब घारयेत् । 

मनोवाककश्मभिः एदा पतिःटणानुवत्तिनो | २६ । 
छाधेवानुगता खच्ूछा सलोव {दितकरमासु। 

दासौवादिश्कार््येषु भाया भक्तः सदा भवेत् ॥२। 
ततोऽब्रसाधनं क्रत्वा पतप विनिश्दयतत्। 

ब टेव क्रत र ब्र भजनीय ख भोजयेत् ॥ २८ 
पतिश्च तदनुन्नातः शि्टमन्वाद्यमात्ममा । 

भुक्ता नवेद दहः गेषमायययविचिन्तया ॥ २ 

पनः सां पुनः प्रतरं दशएदि' विधाय च । 

कतात्रसाधना साध्वो सुशं भोजयेत् पतिम् ॥ १० 
नातिढघ्या खयं भुक्ता गट्डनोति विधाय च । 

असतो साधु शयनं ततः परिचरेत् पतिम् ॥ १! 
सुष् पतौ तदभ्यासे खपेत्तदतमानसा । 

अनगना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितैश्धिया॥ १२ 

नोचे वदेत्र पूपं न वह्कन् पत्यरप्रियम् । 
न केनचिन् विवटेच्च अप्रलापविलापिनौ ॥ ६३ 
न चातिव्ययशौला स्याव्र धम्प्ाधविरोधिनो । 

प्रमादोन्मादरोषेषावञ्चनक्चाभिमानिताम् ॥ २४ 
पे श्न्यहि साविदेषमडहाहङ्कारपृत्तताः । 
नास्तिक्यसा दसस्तेयदग्भान् साध्व षिवश्छयेत् ॥ ३५ 
एवं परिचरन्ती सा परि प्ररमरेवतम् । 
यथः शमिदह यात्येव प्ररश्व च सलोकताम् ॥ ३६ 

योषितो निव्यकर््रोक्ष" मेमित्तिकमथोच्यते । 
रजोदशेमतो रोषात् सवमेव परित्यञत् ॥ १७ 



8.७४ व्याससदह्ितौ। 

सर्वेरलसिता शीघ्र लन्नितान्तग्ड हे वसेत् । 
एकाम्बराहता दीना स्रानालङ्न रवल्निता ॥ ३४ 
मोनिन्यघोपुखो चक्तुःपाणिपह्विरचश्चला । 
अश्रोयात् केवलं भकं नक्रं खन्मयभाजने ॥ १९ 

स्पेदूमावप्रमत्ता त्षपेटवमहतयम् । 

स्रायीत च तिरावरान्ते समलमुदिते रवौ ॥ ४१ 
विलोक भत्तवदनं शुदा भवति ध्यत, 
लतशोचा पुनः कमी पूव वच्च समाचरेत् ॥ ४१ 
रजोदगनतो याः स्ख रात्रयः षोडशत्तेवः। 
ततः पु'वौजमक्किष्ट शद तेच प्ररोहति॥ ४२ 
चतसरषादिमा रात्री; पवच्च विवल्नेयेत् । 
गच्छेदुयुग्मासु राल्षु पौष्णपिव्रच राक्षसान् ॥ ४३ 
प्रच्छादितादित्यपरथे पुमान् गच्छत् सुयोषितः। 

क्षोमालइदवाप्रोति एुतर' पजितलक्तणम् ॥ ४४ 
तुका लेएभिगस्येवं ब्रह्मच व्यवसितः । 
गच्छन्नपि यथाकामं न दृष्टः स्यादनन्यक्षत् ॥ ४५ 

भ्रण हत्यामवाप्रोति ऋतौ भायापराङ्म् खः । 
सा त्वाप्याऽन्यतो गभ त्याज्या भवति पापिनौ ॥ ४६ 
महापातकदुशटा च प्रतिगभे विनाशिनी । 
सददत्त्चारिणों परत्नो त्यक्ता पतति धम्परतः ॥ ४७ 

महापातक दुश।ऽपि नाप्तोच्यस्तया परति; । 
अ शद्ध ्षयमादूरं खितायामनु चिन्तया ॥ ४८ 
व्यभिचारे दुष्टानां परतौनः दण नाहते । 
धिकूङ्कतायामवाचयायामन्यत वाष्येत् पतिः ॥ ४९ 
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पुभस्ताभात्तेवज्ञाता पून बहयवद्ारयत्। 
शतञ्च ययकामप्नौसपृतां दौ रोगिणोम्॥ ५ 
सुदुष्टा व्यसनासक्रामदितामध्िवास्येत् । 

अधिविन्रामपि विभुः सूोणान्तु समतामियात् ॥ ५। 
विवा दौनवदना टेश्टसंस्कारवच्जिता। 

मतित्रता निराहारा गोयतं प्रोषिते पतौ} ५२ 
सन भत्तरनादाय ब्राह्मणो बह्कमाबिथेत्। 

जोवन्तो चेचक्तकेगा तपसा योधयेदपुः ॥ ५३ 
सव.वरा इ नारोखा न युक्तः समद्र चम् । 
तद्ेवानुक्रमात् काय्यं पिठभत्तःतःदिभिः॥ ५४ 

जाताः सुरता याये पुत्रपीदप्रपौतकाः। 
चे यजन्ति पितन् यज्नरमोक्तप्रासिमदोदः; ॥ ५५ 
ङादहपेदविन्तम्बन भायाद्धात्र ब्रजदसा॥५६ 

इति ोकेदव्यासौये घरम्मशास्ते हितोयोऽष्मायः॥ २५ 

ढतोयोऽष्यासः ¦ 

नव्यं मैमित्तिक काम्यमिति कम तिधा मतम् | 
तिविधं तच्च वच्यामि गण्डस्थस्णावधायताम् ॥ ! 

-याभिन्याः पशमे यासे त्यक्तनिद्रो हरिं स्मरत । 

मालोक्य मङ्लंद्रव्य कम्ावश्यकमाचरेत् ॥ २ 

कतणोचो निषे याग्नि" दन्तान् प्रत्ता वारिष्णा | 
खात्वोपाथ्य दिजः; स्यः देवादीखधेव तपयेत् | १ 

> 



४०६ व्योससं हितां । 

वेद्वैदाङ्यासल्लाणि दतिषहासानि शाभ्यसेत् | 

सअष्यापयेच सच्छष्यान् सिप्रा दिजोत्तमः ॥ ४ 

अ नव्धं प्राप्या कच्षणमाव् समापयेत् । 

समर्थो हि समर्थेन नाविन्नातः कचिदृदसेत । ५ 
सरितसरसि वापौषु गत्तप्रस्वणादिषु । 

सखायोत यावदृडत्य पञ्च पिर्डानि वारिणा । € 

तौर्याभावेःप्यक्या वा खायात् तोर; समाद्र. । 
गरहाङ्गणगत स्तव. यावदम्बरपौडनम् ॥ 9 
खानमन्देवः कुथा १् पावने खापि माल्नेनम्। 
मन्चैः प्राणःलिरायम्य सौरे शाकं षिलोकयैत् ॥ ८ 

तिषन् शत्व तु गायन ततः खलाध्यायमारमत् । 

ऋचाञ्च यनुषां सामामथवाङ्किरसामपि॥< 

दूतिदास\राणानां वेदोपनिषदां दिजः । 

श श्या सम्य पठेत्रि्यमल्यमप्या समापनात् |! 

सयत्रदानतपसामखिलं फलमाप्रयात्। 

तस्मादहर ह9ढ दिजो, धौयौत वाग्यतः ॥ ११ 
धशर्ाखेतिहासादि सषा शक्तितः पठे१। 
क्त ्ाध्यायः प्रथमं तपं येश्वाय देवता; ॥ १२ 
जाना च दति दर्भः प्रागग्र; सववे स्तिलैः । 

एमे माञ्च(लदानेन प्र$तिश्योपवौतकः। ११ 

समजान्श्यो ब्रह्मस्रवहार दश्च खः । 

तिथन्दनंव वामाग्रैष॑वेस्तिलविमिखि.^; | १४ 
अश्रोभिकरक्षिपे; कनिशामूलनिगे; ¦ 
राभ्यां हाभ्यामन्नलिभां मनुषास्तपं येत्ततः | १५ 



व्यास्चसं हिता । ४७७ 

दक्तिणाभिषुखः सव्यं जाना च दरुः कुमः । 
तितैजेलेख टथिन्या मूलदभादिनिःखते; ॥ १६ 
दच्चिग्णां सोपवौतः स्यात् क्रमेग्णाच्ललिभिखिभि; । 
सन्तपं येदिव्यपित्र स्तत्परां पितन् खकान् ॥ १७ 
माढमातामदां स्तदक्चोनेवं हि विभिखिभिः । 

मातामहश्च येऽप्यन्ये गोचि्यो दाहवल्निं ताः ॥ १५८ 

तनेकाख्नलिदानेन तपं येच एथक् एथक् । 
अतं कतप्रमोता ये परेतघंस्कारवन्निता; ॥ १८ 
वज्लनिष्योडनाग्योभिस्तेषामाप्यायनं भवत् । 
सअतपितेषु पिदषु वख' निष्पीडयेच यः ॥ २* 
निराशा पितर स्त्य भवन्ति सूरमानुपैः । 
पयोदभं खधाकारगोचनामतिले भषेत् ॥ २१ 
सुदत्त" तत् पुनस्तेषामेकेनापि इया विना । 

परन्यचित्तेन यदत्त" यदत्तं विधिवन्नि तम् ॥ २२ 
भअनातनस्ितेनापि तज्जल रूधिरायते। 

एवं सन्तताः कामेस्त५कास्तप॑यन्ति चच ॥ १३ 
ब्रह्मविशशुशिवादिव्यमित्रावरूश्नामभिः। 

पूजयेल्नल्तिते मन्ते ग लमन्तोक्तटेवता; ॥ २४ 
उपाय रउ; काडां पूजयित्वा ख रेदताः ! 
ब्रह्माग्नी द्रोषधोजवविष्णुनामदतां दसाम ॥ २५ 
अपां यतेति सतृकायं नमस्कारे; अनामभिः । 

कल्या सुखं समालम्य ज्ञानमेव समाचरत् ॥ २६ 

ततः प्रविश्य भवनमावसथ इताथने । 
पाकयन्नाख चतुरो बिदध्यादिधिवद्दिजः ॥ २७ 
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अनाहितावसयागनिरादायाने तष्ुतम् 

शालेन विधानेन जुयान्नौकिके; नले ॥ रए 
व्यस्ताभिव्यीदहृतौभिश्च समस्ताभिस्ततः परम् । 
षड़भिदवक्रतस्ये ति मन्ववह्धिए्याक्रमम् ॥ २८ 

प्राजापत्छं खिशक्षः इत्य० दादशारतीः । 
अरो इारपृवः स्वादान्तस्यागः लिष्टविधानतः ॥ ३० 
भुवि दमान् समाम्तोग् वलिकग समा चरेत् । 

विश्ेभ्यो देवेभ्य दूति सपभ्यो भूतभ्य एव च ॥ ३१ 
भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्नवित् । 

दवययादलित्रयञ्चाग्र पि्टभ्यश्च खधा नमः ॥ ३२ 

पाव्रनि जनं वारि वाययां दिशि नित्तिपेत् ¦ 
चदय घोडशगासमात्मन्ने छतोच्ितम् ॥ २३ 

ददम मनु्ेभ्यो ₹न्तेत्यक्वा समुतखजेत । 
गोबनामष्धाशरः पिद्माश्चापि शक्तितः ॥ ३४ 
षडभगोऽन्रसनचरं दद्यात् प्यत्रविधानतः। 

वेदारोनां पठेत् अिश्विदल्प' ब्रह्मसथयाप्तये ॥ ५५ 
ततोऽन्यदत्रमादराय निभत्य भवनारहिः} 
काकेभःः स्पचेभाख प्रच्िपेदुग्रासमेव च ॥ ३६ 

उपविश्य णुदद्रारि ति द्यावन्महधत्त कम् । 
अप्रपरक्रो;ति लिप मावणुडः प्रतोच्चकः ॥ ३५. 

अगत दूरतः शान्तं भोक्रकममकिञ्चनम् । 
दृष्टा समुखमभात्य सनकात्य प्रग्रया्वनैः | ३८ 
पादघावनसम्रानाभाल्ननाद्दिभिरबिंतः। 
निदिवं प्रापयेत् सथो यत्नव्याभाधिको; तिथिः ॥ १९ 



व्धासष्द्िता। ४९२ 

कालागदो, तिथि ष्वेदपारो खुहागतः। 

दावेतो पूजितौ खग नवतो; धसव पजितौ ॥ ४* 

विवाश्स्नातक्रच्माशदाायिसुद्रदटटल्िजः । 

अष्या भवन्ति घग्य्ण प्रतिवषं बदागताः ॥ ४१ 
ग्रहागताय सत्श्षत्य खोत्रियाय यथाविधि । 

भक्रोपकल्ययेटेकं महाभा मं विसव्न येत् ॥ ४२ 
विसज्ज येद नृत्रज्य पृठक्त्मोतियातियौन् । 
भित्रमातलसम्बन्धिनाश्ववान् समुपागतान् ॥ ४३ 

भोजयेद्खहिणो भित्तं सत्कत ` सिक्तकोषरति , 
स्मादव्रमश्रब्रख्ादई ददद्च्ख्त्यघोगतिम्॥ ४४ 
गभिषयातरथचखेषु बालवडातुरादिषु) 
वुभुच्छितेषु मुच्ानो ग्दस्थोश्राति किख्विषम् ॥ ४५ 

मायादगटष्येन्रपााद् कदाचिदनिमन्तितः। 

निमन्तितोऽपि निन्य पर्ाष्छानं हिज; ॥ ४५ 
शूद्ाभिश्त्तवादे.च्यवर्गद््टक्रूरतस्कराः । 
खूदापविडवद्ये प्रवधवन्धनजभैविनः ॥ ४७ 

> गषगौश्डिकोन्रदोन्मततत्रा यत्रतु ताः । 
न.नना(म्तकनिन च्जपिश्नव्यसनान्विता; | ४८ 
कदव्थस्तोलितानायपरवादकता नयाः, 

अनीशाः कौ मन्तो;पि राजदेवस्तडारका; | ४९ 
शयनासनक्षंसगेतत्तक्ादिदृषिताः । 

` अग्रहघानाः पतिता भश्खारादयश्च ये।॥५. 

अभोज्यात्राः स्य॒रद्रादोयय यः स्यात् सततृसमः। 
नाविताचयःनजाहैसोरिको दासगोपक्राः॥ ५१ 
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शूद्राणामप्वमीषान्तु भुक्षाच' मेव दु्यति । 
धमींणान्योन्धभोन्यावरा दिजास्तु विदितान्बया; ॥ ५२ 
सखद्त्तोपाज्नि तं मेध्यमाक्र स्ममालिकम् । 
अललोटमगोप्रातमश््टं शूद्रवायतेः ॥ ५३ 
सअनुच्छिषटमसन्दुष्टमपय्युषितमेव च । 
अन्नानवाष्मव्राद्यमाण्यं नितं सुसंस्वतम् ॥ १४ 

क्षशरापूपछं यावपायषं ष्क् लौति च। 
नाश्रोयाद्ब्राह्मणो म॑समनियुक्तः कयद्चन | ५५ 
क्रतो शां निषुक्तो वा अनश्रन् पतति दिजः। 
खगयोपान्निं त मां समभा पिठदेवता; । ५६ 
त्रियो दादथोनं तत् क्रीत्वा वैश्योऽपि घतः । 
दिजो जग्ध्वा हथामांसमभः च पिठदेवताः ॥ ५७ 
निरयेष्यच्यं वासमाणेत्याचन्द्रतारकम्। 

सर्वान् कामान् समासाद्य फलमशखमखस्य च ॥ १८ 

मुनिसाम्यमवाप्रोति गदस्छोःपि द्विजोत्तमः । 

दिजभोज्यानि गव्यानि महिष्याणि परयांसि च | ५९ 

निदःशासन्धिसम्बन्धि वतसवन्ति पयांसि च । 
पला ण्डृभ्ठं त्उन्ताकरक्रमरूलकमेव च ॥ ६* 
ग्ट ज्ननारूणउत्तारग् जतुगभं फलानि ख । 
अक्रालकृसुमादौनि दिजो जगध्वै न्दवं चरेत् ॥ ९१ 
बा गदूषितमविन्नातमन्यपौडिक्षकायापि। 
दूतेभगेऽब्रमदत्वा च तदन्न हणो दहेत् ॥ ९२ 
ई मराजतकाश्येषु पाव ष्वव्यात् सदा षट । 
तदभावे साधृगन्धलोप्दूमलतासु च॥ ६३ 



ग्यास ख्ड्िता | ४८! 

चला शपप्रपवषु रुदस्यो भोक्षुमह ति । 
ब्रह्मचारो यतिखैव खेयो वदधोक्षुमहंति | ९४ 
अभच्थात्रं नमस्कारेभ्विदद्याहलिवयम्। 
भूपतये सुवः पत“ भूतानांपतवे तथा ॥ ६५ 
अपः प्राश्य ततः पथात् पञ्प्राणादहुतिक्रमात् । 

स्वाहाकारेण जुवा च्छषमय्याद्यथासुखम् ॥ ६६ 
अनन्यचित्तो भुच्ोत वागयतोःब्रम कुत्सयन् । 
टप रब्रमश्रोयादत्ञुख' पावमुतखूजेत् ॥ ६७ 
ठा ्छध्मव्रसुद,त्य ग्रासमेक भुवि पेत् । 

आचान्तः साधुसङ्गन सदिद्यापठनेन च ॥ ६८ 
ठैत्तवदकथाभिख ओेषाहमतिबादयेत् । 

सायं सन्यापुपासोत इव्वाग्निं भत्यसं युतः ॥ ६८ 
अपोशानक्रियापूबेमस्रौयादन्बहं दिजः । 
सायमप्यतिधथिःपृज्यो होमकालागतोःनिश्म् ॥ ७* 

खदया शकितो नित्यं खतं इन्धादपूजितः । 

माति खपरपश्य प्रात्य चरणौ शुचिः ॥ ७! 
अप्रत्यगुत्तर शिराः शयोत शयने शमे । 
शतिमानुदिते काले खानं सव्य) न हापमत् ॥ ७२ 
ब्राह्मे मुहत्त चोलयाय चिन्तठेहितमामनः । 
शक्तिमान् मतिमान् नित्यं बत्तमेतत् समाचरेत् ॥ श 
षति खौषेदभ्यासौये धरथाखं ठतौवो;घायः॥ श 



चतुर्थोऽघायः । 
इति व्यासक्त शाख" घर्मसार समुश्चयम् ) 

पामे यानि पुष्यनि मोत्तघम्ध्ाखितानि च ॥ १ 
ग्टहाखमात् परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः एनः । 

स्थतोथं फलं तय यथोक्ं यस्तु पालयेत् ॥ २ 
गुरूभकरो त्यपोषौ दयावाननसूयकः । 

नित्यजापी च होम च सत्यवादौ जिर्तर्द्रयः॥ ३ 
खदार यद्य सन्तोषः परदारनिवत्त नम् । 
खप्रवादोऽपि नो यस्य तस्य तौ फल' ग्रहे ॥ ४ 

परदारान् परद्रव्यं हरतेयो दिनेदिने, 
स्व तोथीभिपषे केण पापं तस्य न नश्यति ॥ ५ 

ग्टेषु सवनी षु स तीथे फल' ततः । 

ऋअत्रदस्य तयो भागाः कन्त भागेन लिप्यते ॥ ५ 

अतिशय पादसौचं ब्राह्यगानांच्च तणम् । 

न पापं संयु" तस्य बनिनिर्ता ददाति यः॥ 9 

पादोदकं पादषटत' दौपमन्र" प्रतिखयम् । 

यो ददाति ब्रा ह्यरेभःे नोपसमं ति त यमः ॥ ८ 

विप्रपारोदक्लित्रा यावत्तष्ठति मेदिनो, 

तावत् पृष्करपाव षु पिवन्ति पितरोऽख्तम्॥ < 

यत् फल" कपिनादाने कातिकयां च्येष्टपुष्करे । 

तत् फल' ऋषयः यष्टा विप्राणां पादशौचने ॥ १० 

स्वागतेनाम्नयः प्रोता आसनेन शतक्रतुः | 

पितरः पादभोचेन अश्राध्येन प्रजापतिः ॥ ११ 



भ्यासंस्डिता) ४८३ 

साताधि गोः परं तोधं गङ्गा गावो वि्ेषतः । 
ब्राह्मणात् परमं तौ न भूत" न भविष्यति] १२ 
इन्द्रियाणि वशोश्जत्य ग्टह एव वसेन्नरः । 
तत्र तसय कुरूचेचं नेमिषं पुष्कराणि च ॥ १९ 

गङ्गाहार च केदारं सब्वित्य तथेव च। 
रतानि सवेतौयीनि कत्वा पापः प्रमुच्यते ॥ १४ 
व्णानामाग्रमाणाश्च चातुवंणंस्य भो दिजाः। 
दानषन्म प्रवच्यामि वधा व्यासेन भाषितम् ॥ १५ 
यदृदाति विशिष्टेभ्यो यच्चाश्राति दिनं दिने। 
तच्च वित्तम मन्यं श्षं कस्याभिरच्ति॥ १९ 

यददाति यदश्राति तदेव घनिनो धनम् । 

अन्ये सृत्य क्रोडन्ति दारोरपि धनेरपि॥ १७ 
किं घनन करिष्यन्ति देनोऽपि गतायुषः। 

यहद नुमि च्छन्तस्त चूरोरमशाशखतम् ॥ १८ 
अशाष्वतानि गाञाणि विभवो नेव शाशख्तः। 
नित्यं सब्रिहितोः खनत्य्; कत्तव्यो धम्यसं ग्रह; ॥ १८ 
द्द नाम न घश्ायन कामायम कीर्तये । 
यत् परित्यज्य गन्तव्य" तनं कि न दौोयते ॥ २० 

जौवन्ति जौविते यद्य विप्र मित्राणि बान्वा.। 
जोवितं सफलं तख अकां को न जीवति | २१ 
पशवोऽपि हि जोबन्ति केवलामोदरभ्भराः। 
कि' कायेन सुगुप्त न बलिना चिरजीविनः ॥ २२ 
प्रासाददमपि ग्रासमर्थिंभ्यः कि न दीयते । 
दच्छानुरुपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ २३ 

७२ 



४८४ व्याससं हिता । 

अदाता पुरूषस्यागो धनं सन्ण्य गच्छति । 
दातारं क्षपणं मन्ये तोऽष्यय न भुख्चति ॥ २४ 
प्राणनाथय्तु कत्तेष्यो यः छतार्यो न खो रतः । 
अक्रता्थस्तु यो मलयु' प्रातः खरसमो छि सः ॥ २५ 
अना हतेषु यदत्त" यच्च दत्तमयाचितम्। ` 
भविश्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति । २६. 
सतवतृसा यथा मौ क्ष्णा लोपेन दुद्ते । 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न घ््मतः॥ २७ 

अट्टे चाम दानं भोक्ता चेव न हश्यते । 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम् ॥ २८ 

मातापिटषु वदटदययाद्भादटषु खश्रेषु च 

जायापत्यं षु यदृद्यात् सोऽनन्तः खगे संक्रमः ॥ २९ 
पितुः शतगुणं दानं सख' मावुरूच्यते। 
भगिन्यां शतसाख सोदरे दत्तमक्षयम् ॥ ३ 

अन्यनि दातव्य" बाह्मनेषु सुनोष्वराः । 
अपगमिष्यति यत् पात्र तत् पात्र तारयिष्यति ॥ ९१ 

किचि दभयं पात" किञ्चित् पात्र' तपोमयम् । 
माच्ाणापुत्तमं पाव शूद्रा? यस्य नोदरे | ३२ 

य चेबणग्टहे मूर्खो दूरे चापि गुणान्वितः। 
गुणान्विताय दातव्य नास्ति मुखं व्यतिक्रमः । ३९ 

देवद्रव्यनिनागेन बह्मखहरशणेन च । 

कुलान्यकुलतां यान्ति बाह्यणातिक्रमेण च | ३४ 

बराह्मणातिक्रमो नास्ति तरिप्रं षैदविवर््विते। 
उवलन्तमग्निमुतृ्ज्य न हि भम्मनि इयते ' ३५ 



व्धास्ंश्िता । ४८५ 

सब्रिक्टमघोयानं बाद्मणं यो व्यतिक्रमेत् । 
भोजने चेव दाने च न्यातिपुरूषं कुलम् ॥ १६ 
यथा काष्ठमयो इस्त यया च्वन्रमयो मगः। 
यश्च विप्रोऽनधौयानस्नयस्ते नामधारकाः ॥ १७ 
प्रामसानं यया शून्धं. यथा कुप निक लः । 
यं विप्रोऽनधोयानस्नयस्ते नामधारकाः ॥ १८ 
बराह्मणेषु च यदत्तं यच्च वेश्वानरे इतम् । 
तदनं घनमाख्यातं घेनं येषं निरथं कम् ॥ ३९ 
सममब्राह्मणे दानं हिगुं बाह णत्ुवे । 

सहस्रगुणमाचाय्ये नन्तं वेदपारगे ॥ ४० 

बह्म वीजसमसुत्पन्नो मन्तसंस्कारवल्निः तः । 
जातिमात्रोपजीवी च स भवद् बह्मणः समः ॥ ४१ 
गभ धानादिभिग्न्तं वदोपनयनेन च । 
नाध्यापयति नाघोति स भवैदूब्राह्मगाल्ुवः ॥ ४२ 
अग्निष्टोतो तपरखो च वेदमध्यापयेश्च यः । 
सकल्पं सर हस्यञ्च तमाचाय्य ' प्रचच्ते ॥ ४३ 
दष्टिभिः पशवन्ध च चातुश्रास्यै स्तथैव च । 

अग्नि्टोमादिभिर्यन्नेरयेन चेष्टं सद्ध्वान् ॥ ४४ 
मोमांसते च यो वेदान् पड़भिरङ्ग; सविस्तर; । 
इतिहासपुराणानि स भवेह दपारगः ५ ४५ 
नाद्मणा येन जीवन्ति नान्धो बश; कथश्चन । 
ददक् पथमुपरसथाय कोऽन्यस्त' त्यक्षुसुत्सरहेत् ॥ ४६ 
बाह्मणः स भवेचेव देवानामपि रैवतम् । 
प्रत्यक्ष लोकस ब्रह्मतेजो डि कार्यम् ॥ ४७ 



४८६ व्याससंषहिता 

ब्राह्मणस्य सुखं चेव" निष्कक रमकगटकम् 1 
वापयेत् तत्र वौजानि सा क्षिः; सार्कामिकौ ॥ ४ 
सुच्वेज 'वापयेशोजं सुपात दापयेहनम् ! 

सत्ते च सुपात्रं च क्िष' नेव विदुष्यति ॥ ४ 
विद्याविमयसम्यन्ने आद्ये खदमागते । 
क्रोडग््योपधयः; सर्वा"या्यामः परमां गतिम् ॥ ५० 
नशयोचे बतश्चरे विप्रं वैदविवल्नि ते। 

दीयमानं रुदत्यत्र' भयाहं दुष्कतं क्षतम् ॥ ५१ 
प्रोतिपूेमुखं बिप्र' समुक्तमपि भोजयेत् 
न च मूख निराहारः षड़राव्रसुपवासिनम् । ५२ 
यानि यद्यःपवितबाणि कुर्तौ तिष्टन्ति भो दिजः । 

तानि तस्य प्रयोज्यानि न शरोराणि देदिनाम्। ५ 
यस्य देडहे"सदाश्रन्ति व्यानि व्िदिवोकसः । 
कव्यानि चेव पितरः किम्भृतमधिक' ततः ॥ ५४ 
यदुभुरूक .वेदविद्िप्रः खकमोनिरतः चिः । 
दातुः फलमसङ्गातं प्रतिजन्म तदक्षयम् ॥ ५५ 

ह स्यखरथयानानि केचिदिच्छन्ति प्ताः । 

अदं ने च्छामि सुनयः कस्यताः शस्यसम्पदः ॥ ५९ 
वेदलाङ्गलक्षष्टषु हिजग् षु सत्सु च। 

यत् पुरा पातितं बोजं तस्येताः चरसम्पद्; ॥ ५७ 
शतेषु जायते शूरः सदस षु च पण्डितः । 

वक्षा गतस षुटाताभवतिवानवा॥ ५८ 

न रणे विजया च्छु रोऽध्ययनान्र च पण्डितः । 
नवक्ञा वा्पटत्वेन न दाता चा्धंदानतः॥ ५९ 



व्यासस हिता । हट 

दून्द्रियाणां जये शुरो धम्म चरति परितः । 
हितप्रियोक्तिभिवक्ता दाता सम्पागदानतः ॥ ६* 

यद्ये कपरकधां विषमं ददाति, 

खर हाइयाद्ा यदि वार्थहतोः । 
वेदेषु दृष्टं ऋषिभिश गोतं 
तद् बद्द्त्यां *सुनयोवदन्तिः॥ ९१ 

खसरे वापितं बोलजं भिन्रभाण्डेषु गोदम् । 
हुतं भख्मनि हव्यश्च मुखं दानमश्या षतम् ॥ ९२ 
भ्रतस्तकपुश्टाङ्गो दिजः शृद्राब्रभोजने। 

अमेव न जनामि कां योनि स.गमष्यति॥ ६श 

शूद्रात्रेनोदरसेन यदि क्चिन्म्तियेत यः । 
स भवेत् शूकरो नूनं तस्य वा जायते कुलम् ॥ ६४ 

ग्ट्रो दादश जन्मानि सप्त जन्दानि शूकरः । 

श्वानश्च सप जन्मानि दृत्यं वं मनुरत्रवोत् ॥ ६५ 
अमतं ब्राह्मणातव्रन दारिद्र चतरियस्य च। 

>ष्यात्रेन तुःशुद्राब्र' शृद्रात्रात्ररकं वेत् ॥ ६६ 
यश्च भुङूकऽय शुद्रात्र मासमेक निरन्तरम् । 

दूह जन्दनि शूद्रत्वं खतः श्वा चेव जायते ॥ ६७ 
यस्य शूद्रा पचेत्रित्य' शुद्धावा शहसेधिनो । 

बजि तः पिढदेःम्तु रौरवं याति स दिजः ॥ ६८ 
भाण्डसद्रसद्भोगीःनानासङ्रसङ्राः । 

योनि सखङ्रसङ्ोण निरयं यान्ति मानवाः ॥ ६० 
पङक्तिमेदो हथापाक्रो नित्य बराह्मणनिन्द कः । 
अदेश वेद विक्रेता पञ्चेते ब्रह्मघातकाः ॥ ७° 



9 द्द व्यासघ॑द्दिता । 

इदं व्यास शतं नित्यमध्येतब्थं भयत्रतः । 

एतदुक्ञाचारवतः पतनं नैव विद्यते । 9! 

दति खोषेदव्यासौये घ््याष्त चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 



प्रराशरसंडहिता। 

भयमोऽभ्यांचः । 

अथातो हिमथेलाप्रे देवदास्वनालये । 
व्यासतेकाग्रमासोनमप्च्छव्रषयः पूरा॥ १ 
मानुषाणां हितं धम्यं वत्ते माने कलौ य॒गे । 

शौचाचार यथावच्च वद सत्यवतोसुत ॥ २ 
तच्छ त्वा कषिवाक्यन्तु समिदान्न्यकसत्चिभः 

प्रत्युवाच महातेजाः श्ुतिस्मतिविथारदः॥ 
न चाहं सप त्वन्नः कथं घम्प बदाम्यहम् । 
अस्मत्पितव प्रष्टव्य दति व्यासः सुतोऽवदत् ॥ ४ 

ततस्ते ऋषयः सर्वे घता काङ्किणः । 
ऋषि व्यासं परस्त्य गता बदरिकाखमे॥५ 

नानाहतच्तसमाकोण ` फलयपुष्पोपशथ्ोभितम् । 
नदौप्रखवणाकौणं पुणयतोर्धैरलङ्तम् ॥ ६ 
ख गपच्िगणाब्यश्च देवतायतनाहतम् । 
यत्तगन्धवे सिः ख दृत्यगीतसमाकुलम् ॥ ऽ 
तश्मिदषिसभामध्ये यक्िपु° पराशरम् । 
सखासोनं मन्हात्ानं मुनिमुख्यगगादहतम् ॥ ८ 
कताञ्जरशिपुरो भृत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सडह । 

प्रदक्तिणाभिवार् ख स्तुतिभिः समपूजयत् ॥ < 



3, पराथरसद्दिता) 

अथय सन्तुर्मनसा पराशरमदहासुनिः। 

जाह सुखागतं ब्रूहोत्यासोनो मुनिपुङ्गवः । १* 
व्यासः सुसखागतं ये च ऋषयश्च समन्ततः | 

कुशलं कुशलेत्युक्ता व्यासः एच्छत्यतः परम् ॥ ११ 
यदि जानासिमे मरश्िं हाद्व भक्रवत्सल। 

धमर कथयमे तात अनुग्राह्यो दयं तव ॥ १२ 

खता मे मानवा घम्म वासिष्ठाः काश्यपास्तथा। 

गार्गेया गौतमादैव तथा चौशनसाः सताः ॥ १२ 
अत्र विष्णोख सावत्त दाता आङ्किरसास्तया। 
शातातपाश्च खारोता यात्तवस्काकताये॥ १४ 
कात्यायनङ्जताचैव प्राचेतसक्षता् वे, 
भपस्तम्बक्तता धमा; शङ्कस्य लिखितस्य च ॥ १५ 

खुता द्योते भवतप्रोक्षा यौतार्था स्तेन विस्तः । 
अस्मिन् मन्वन्तरे घ्या कतत तादिकं युगे ॥ १६ 

से घ्रा; कते जाताः सवं नथः कलौ युगे । 
चातुवण्ये समाचारं किचित् साधारणं वद ॥ १७ 

ग्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः । 

घर्म निणेयं माह सुच्छं खलच्च विस्तरात् ॥ १८. 

रण् पुत्र प्रवद्य ऽहं खग्वन्तु छषयस्तया । 

कल्पे कल्पं च्षयोत्पत्णे बह्म विष्णमहष्ब राः ॥ १९. 

सतिः स्पतिः सदाचारा निर्योतव्याश्च सन्दा, 
न किदं टकत्ती च वेद सत्ती चतु््रखः । 

तथेव धर्मं सरति मनुः कल्मन्तरान्तरे ॥ २० 



पराशर नद्टित्ा। ४२९ 

अये कतयुगे धमीास्तेतायां दवापरे परे। 
अन्य कलिय ग नृणां युगस्पानुसारतः ॥ २१ 

लपः पर क्रतयुगी त्र तायां ज्ञानसुच्ये। 

दहापरे यन्नमिल्यचु्नपेकं कलो यमे ॥ > 
कते तु मानवो धण्यस्ततेतायः नौतमः स्यतः | 

हारे शङ्लिखितो कल माराशरः स्यतः ॥ २९ 
त्यजेहशं तयुगे त्र तायां ण्ाममुतृष्टञत्। 

हापरे कुतमेन्तु कत्तःरद्च कौ युगे ॥ ४ 
छठे सश्माषणात् पापं व्रताखारेव दशंगात् ¦ 
हापरे चात्रमादाय कन्त पतति फणा ; .५ 
कते तु तत् त्था च्छापस्ेताय देणनभिर्दिने; 

हापरे मासमात्रं कलौ संवत्सरेण तु ॥ २६ 
अनिनम्य क्रते दानं तर ताख्वाहय दीयते, 
दापरे याचमानाय सेवया रीयते कलौ ॥ २७ 
अकिगम्योनमं दानगमाद्टतष्डव मध्यमम् | 

अधमं याचमानं भ्ात् सवाटरानद्चं निष्फलम् ॥ रष 

कते चाश्िगताः प्राणासं तायां मांससंल्िताः। 

हापरे रूधिर यायत् कलावन्नारिष्ु सिताः; ॥ =< 

धर्मो जितो छयधम्प्ख जितः सत्योऽनरतेन च । 
जिता गत्य न्तु राजानः स््ौभिध पुरुषा जिताः ॥ २. 
सोटन्ति चाग्निर गुरूषुजा प्रणश्यति । 

कु मायघ प्रसूयन्ते तस्मिन् कलि य॒गेखदा ॥ ६१ 
युगे युगे चये धर्मास्तव तत्रच ये दहिजाः। 

नेषां निन्दा न कर्तव्या युगर्पा हि ते हिजा; ॥ १२ 
3 



४६२ पराशरसंहिता । 
क, युगे युगे च सामथ्यं येषं सुनिविभाषितम्। 

पराशरेण चाप्युक्त' प्रायञित्त' प्रघोयते | ३१ 
अहमदोव तच्ममन्य॒खल्य बवौमि वः । 
ष्वातुषष्छं समाचारं जृणध्व" मुनिपुङ्गवाः ॥ ३४ 
पराशरमतं पुष्य पवित्र पापनाशनम् । 

्िन्तितं बाद्मण्याथैय घम्यसंस्थापनाय च ज ३५ 
चतु्†मपि वणीनामाचारो धमपालकः । 
आचारग्रटदेहानां भवेम: परा, तः ५ ९६ 

षटकम्धाभिरतो नित्य देवतातियिपूजकः । 

इतर षन्तु भुष्ानो ब्राद्यणो नावसोदति ॥ *« 

सन्ध्या ख्नानं जपो होमः खाध्यायो देवतां नम् । 
देश्यदेवातियेयश्च षट कर्मनि दिमे दिने ॥ ८ 
प्रियोवायदिवाद्ष्योमूखः प्ररितिएववा। 
वेष्यदेष तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः + ३८. 
दूराध्वानं पथिखान्त वेष्वदेवे उपश्यितम् । 
अतिधिं तं विजानौयावब्रातिथिः पूवे मागतः ॥ ४. 

न पुद्रोत्रचवरणं न खाध्यायत्रतानि च, 

इदयं कल्पयेद् तस्मिम् स द देवमयो हि स + ४१ 

नेकमग्रामौणमतियिं विप्र" साङ्गनिवः तथा । 
अनित्य' द्ागतो यस्मात् तस्मादतिधथिरूच्यते ॥ ४२ 

अपूव; सुव्रतौ विरो अपूर्वा वातियिस्तया । 
वेदाभ्यारूरतो नित्य" वयोऽपुवा दिने दिने ॥ १९ 

येश्वदेवे तु सम्भारं भिचखुके ग्टहमागते । 
खषत्ययेष्ठदेवाथः भिका दत्ता विसस्मयेत् ॥ ४४ 



पराश्चरपश्िता। ४९३ 

यती च बश्रचारो च पक्षाव्रसखामिनावुभो । 
तयोर वरमदखा च मुक्षा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ४५ 

यतिरस्ते ललं दद्यां दच्यात् पुनले लम् । 

तद्रे मेरुणा तुर्यं तव्नलं सागरोपमम् ॥ ४६ 
म वदेवकतान् दोषाच्छको भिचुष्य पोडितुम । 
न हि भि्तुजतान् दोषान् बे्देवो व्यपोहति ॥ ४७ 
अक्त्वा ये ष्वदेवन्तु मुच्ते ये दिजातयः । 
सर्वेते निष्फतान्वेया; पतन्ति नरकेऽ्वौ ॥ ४८ 
शिरोषेन्तु यो मुरूक यो मुक्ोःदशिणाम् खः । 

वामपादे करं न्यस्य तदे रत्तांसि भुष्ते ॥ ४९ 
यतये काञ्चनं दश्वा ताम्बुलं ब्रह्मचारिगे। 

चौरेभ्योऽयभियं द्वा दातापि नरश .्रलेत् ॥ ५० 
पापोवा यदि चाश्डालो विप्रघ्रः पिरघातक्रः। 

वे खदेषरे तु साम््ापः सोऽतिथिः खभसंकमः ' ४१ 
अतिथये द्य भम्नाथो बुद्धात् प्रतिनिवपते। 
परतरस्तन्य नाश्रन्ति दशरषेशतानि च ॥ ५२ 
न प्रसज्यातिगौ विप्रो ह्रतिथिं ब्रैदपारगम्। 

सटरटदम्रमाजचन्तु मुल्ला भुरङक तु िखिषम् , ५ 

ब्ना्मणय्य मखं चेषं मिरूदकमङण्ट कम् । 
व्यापयत् सवौलानि सा क्षिः सवेकामिका ॥ ५४ 
सक्ते वापयेोजं सुपुत्र दापयेषनम्। 
सुक्तेव च सृपुश्र च यतृसिप्त' नेव न्ठति॥ ५१ 

अनृता ह्यनधोयाना य भे चचरा .दिजाः । 
तं ग्रामं दण्ड्येद्राला चोरभक्षप्रदो.हिसः॥ ५६ 



४.४ पराशर हिता) 

त्तरियो हि प्रजा रच्लन् शखरपाशिः प्रण्डवत् + 
विजित्य परसैन्यानि चितिं घममण पालयेत् ॥ ५७ 
न शोः कुलक्रमायाताखक्पाज्ि्िताषिया। 
खड ग नाक्रम्य सुच््ोत वौोरभोग्या वसुन्धरा ॥ ८ 
पुष्पं पुष्पं विचिनुया श्ल च्छेदं न कारयेत् । 
मालाकार इवोद्याने न तथाङ्गारकारकः ॥ < 
सोदकम तथा रन' गवाच्च प्रतिपालनम् । 
वाणिज्यं कपिकमयाणि वेण्यतसिरूदादता ॥ ५० 
शूद्राणां हिजशशूषा परो धमः प्रकौत्तितः ! 
अन्यथा कुरते किञ्चित् तद्धवैत् तदय निष्फलम् ॥ ६: 
लबगं मघ तेलच्च दधि तक्र तं पयः, 
न दु चछद्रजातौनां कुवात् सरस्य विक्रयम् ॥ ६२ 
अविक्रेयं मद्यमांसमभच्ययय च भक्तगाम् । 

्गम्यागमनच्च व शृदोऽपि नर जेत् | ६ 

कपिलाक्तीरपानेन ब्राह्मणोगमनेन च। 

वैराक्तषरविचारेण शुद्रस्यय नरक घरवम् ॥ ६४ 

दूति पाराशर धश्मशास्वे प्रयमोऽध्यायः ॥ १॥ 

हितोयोऽष्यायः । 

अतःपरं ग्दम्यम्य घमचारं कलौ युगे । 
ध्र साधारणं शश्च" चातुवेखयागमागतम् ॥ { 
सम्मरबयाभ्यहं शयः पारागथप्रचोरितः 

घरकरश्निरतो विप्रः क्रषिकस््मीखि फारयेत् ॥ २ 



पराशर स्{दिता। ४९ 

हस्तमष्टगव्यं घम षड़ गवं मध्यमं खःतम्। 
चतुगंथं नृथंशानां हिगवं हषघातिनाम् ॥ 8 
धितं ठषितं खान्तं वलौवदह' न योजयेत् । 
खोनाङ व्याधितं क्रोवं इषं विप्रो न बाष्येत्॥ ४ 
सुला ङ्ग" नौरुजं टस" टषभं षण्डवज्नितम् । 
बादये्िवसधयादै' पषात् स्रानं समाचरेत् ॥ ४ 

जप्य' देवा चनं होमं खाध्यायच्चे बमभ्यसेत् । 
एकदत चतुभिप्रान भोजयेत् ख्ातकान हिलः ॥ 
स्वयं कटे तथा क्तव घान्ये ख खयमन्नितेः । 

नि+पेत् पञच्चयन्नानि त्र त॒दौच्चाच्च कारयेत् ॥ 9 
तिलारसान विक्रया विक्रया घान्यतः समाः| 
विग्रध्येवं विधा हत्तिस्तणका्ादिविक्रयः ॥ ° 
संवत्सरोण यत् पा मत्स्यघातो समाप्र. यात् । 
अयोमुखेन काष्ठेन तदे कारेन लाङ्गली ॥ ९ 
पाको मत्स्यघातो च व्याधः शाकुनिकस्तया। 
अदाता कप केव पच्च ते समभागिनः ॥ १ ° 
कण्डनो पेषणो चन्न उद् अुम्भोऽय माजनौ । 
पञ्च ना ्दखस्य अहन्यहनि वतते ॥ ११ 
हस्ता ज्किच्प महीं भिचा हत्वा तु भगकोटकान् | 

केकः ्वलु यज्ञेन सव पापात् प्रमुच्यते ॥ १२ 
यो न दद्यादिजातिभ्यो राथिमूलमपागतः। 

संचरः सच पापिष्ठो बह्यप्रं तं विनि।ह थेत् | १ 
रान्न दत्वात॒ षडशगं टेवानाश्च विंशकम् | 
विप्राणा तरिश भागं क्ष पिकत्ता न लिप्यते॥ १४ 



४९६ पराश्चरसंहहता। 

्तियोऽपि कषिं छत्वा हिजान् देवांश पूजयेत् । 

वैश्य; शूद्रः सदा कुग्धात् क्षषिवाशिज्ययिश्पकान् ॥ ६५ 
विम कुवेते शूद्रा हिजसेवाविवल्निताः । 
भअवन््यलपरायषस्ते वे पतन्ति नरेषु च । 
चतुणौमपि वर्णानामेष ध्रः सनातनः ॥ १६ 

दति पाराथरे धमीणच्न हितोयोऽध्यायः ॥ २॥ 

ढतौयोऽध्यायः । 
अतः शुर प्रवद्छामि जनने मरणे तथा । ` 

दिम भयेण शुष्यन्ति आ द्य णाः परतस् तके | ! 

सियो दादयाद्ेन तेगश्यः षच्चद यादवैः । 
शद्रः युध्यति सारसेन पराथरवचो यया ॥ रे 

ख्पासने तु विप्राणामङ्शुदिस्तु जलायते, 

ब्राह्मण्णानां प्रतौ त॒ देहष्यर्थो विधोयते ॥ १ 
जाते विप्रो दयारहेन हादशारेन भुमिपः। 

वेश्य; प॑चष्थारेन शद्रो मासेन शुष्यति| ४ 

एङाष्ाष्ड्ध्यते विप्रो योऽग्निषैदसमन्वितः। 
तराद्ात् केवलबेद त दीनो दशभिदि नेः ॥ ५ 

जन््मकमापरिश्चरः सन्ध्योपासनवचन्नि तः । 
नामघारक्रपिप्रय दयां सतक भवेत् \ ६ 

एशपिण्डात्तु दायादाः एयग्दारनिकेतनाः। 

जम्बन्यपि विपत्ती च भवेत् तेषांच स॒तकम् ॥ ® 
र्भयव दथादानि कलस्याब्र' न मुष््नते । 

दानं प्रतिग्रहो इ, मः खाध्याय् निवत्तेते ॥ ८ 



परार ञ्ष्टिता) ४९ ॐ 

आीप्रोति सतक्रं गोग चतुर्थपुरुषेथ तु । 
रायाहिव्छेदमाप्रोति पश्चमो वामदंयलः । ९ 
चतुर्थे टथराव' स्यात् षञश्िथा पु"सि पश्चमे । 
ष्ठ चतुरा श्छद्िः सपमे त॒ दिनव्रयम् | १ ® 

पञ्चनिः पुकषेयुक्ता सार्य; सगोविग्णः। 
रतः षटपुरूषाद्याश्च खाई भोज्याः सगोतिणः ॥ ११ 
भम्बग्निमिरणे चेव देशान्तरण्पे तथा । 
बाले भते च स्यामे सदयः गो चं विधौयते ॥ १२ 
दथरात्र ष्वतोतेषु तिरातरा च्छ हरिष्यति । 
ततः संवतृखरादृष्र सचेलं खानमाचरेत् ॥ {९ 
रेयान्तरष्टतः कथित् सगोत्र स्पूयते यदि । 

जन तिराव्रमहोरात्र सदयः खात्वा विश्एष्यति ॥ १४ 
अ त्िपत्तात् तिसा" स्यादा षग्मासाच्च पश्िणो । 
अहः संवत्सरादवीक सद्यःशौचं विघौयते ॥ १५ 
अजातदन्ताये बालाये च गभौदिनिःख्ताः । 

न तेषामम्निसंस्कारो नाथो चं नोदर्कक्रिया ॥ {९ 
यदि मभ विपद्यते सखवते वापि योषिताम् । 

याषन्मा संपैध्वितो गर्भां दिनं ताषत् स सूतकः ५ १७ 

सा चतुयाद्नवेत् सावः पातः पच्चमषष्टयोः । 
अत ऊह" प्रसूतिः स्यादशाद्टं सुतवे' भवेत् ॥ १८ 
प्रसूतिकाले सम्परास प्रसवे यदि योषिताम् । 

 जोवापत्ये तु गौत्रस्य षते मातुख खतकः ॥ १९ 
रात्रावेव सप्तुतृपन्र श्त रजसि सूतके । 
पूवमेव दिनं ग्रान वावगोदयते .रवि{। 



7.8 पराशरसंहिता, ¢ 

दन्तजातेऽजुजाते च कृतचूड च संख्धिते। 
अग्निसस्कारणं तेषां त्िरात्र' सतक भवेत् ॥ २१ 

खा टन्तजननात् सथ आ च्डादेशिशोव्मता। 
विराबमा व्रतात् तेषां द्रात्रमतःपरम ॥ २२ 

गभं यदि विपत्तिः स्यादशादहं सतक भवेत् । 
जोवन् जातो यदि प्रतः सटा एव विश्ष्यति | २३ 

स्रो णां चडान्र सारानात् संक्रमात् तद्घःक्रमाष्। 
स थःयोचमये कादं तिरः पिटटवन्धपु ॥ २४ 
ब्रह्मचारो ष्टे येषां यते च इताथने । 
सम्यक्नचकुवेन्तिन तेषां स्तक भेट ॥ २५ 
खम्पकदूदुष्यते विप्रो नान्यो दोषोऽस्ति बाद्यणे ¦ 
सम्पकषु निरृत्तस्यन प्रेतं नेव सूतकम् ॥ २६ 

शिल्पिनः कारूका वद्या दासौदासाश्च नापिताः | 
खोवियाखेव राजानः सदयः गौचाः प्रकौत्तिता ॥ २७ 
सत्रतौ मन््पूतश्च आहिताग्नि यो दिजः । 

रान्न सूतज" नास्ति यस्य चे च्छति पािवः | २८ 

खटयुतो निधने दाने आर्तो विप्रो निमनज्ितः। 

तद्देव ऋषिभि द्टं यथाकालेन श॒ष्यति ^ २८ 
अस्वे ग्टहमधो तु न कुथ्यात् सद्घरं यरि । 
दणादहा च्छ्.ध्यते माता अवगाह्य पिता शएचिः ॥ २० 

सर्वेषां यावमाथौचं मातापित्रोः याह्िकम् । 
सूत मातुरेव स्यादुपर््ष्य पिता एचिः + २१ 

यदि प्रणा प्रष्षतायां सम्यक करुते दिजः । 
चूतकन्तु भवैत् तस्य यदि विप्रः षडङ्गवित् । ३२ 



धपराशरम् डितः) ४९९ 

्षम्पर्काव्नायते रोपो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे ¦ 

म्मत् सवं प्रय्न न सम्यक अजे येदिज; ॥३६ 

विवाहोत्सबयन्नषु त्वन्तरा मतस्दत । 
वक्षे कच्पितं द्रव्यं र;बमानं न दुष्यति ॥ ३४ 

अन्तरा तु दशाहस्य पुनमरणजन्दरनि । 
ताबत् स्यादचि“ भरो यायत् तत् व्मदनिदह थम् । ३५ 
ब्राह्मणाय विपन्नानां बन्दिगोग्रहरे तथा । 

पाहवेषु विपब्रानामरातन्तु सूतकम् ॥ ३६ 

द्वाविमौ पुरूषो लौ सन्धमर्डलमटयौ । 

परित्राइ योगयृर््थ् रणे चाभिमुरू दतः ॥ २७ 

रात्र यत्र इतः शूरः शत्र मि परिवेरि्तिः । 

अक्षयान् लभते लोकान वांद क्षौः ज भःप्रते॥ ३८ 
जितेन लभते लब्यो खत्नवपि सुराङ्गनाः । 

चण विष्व सिकेऽमुषिन् का 1चन्ता मरणे रखे ॥ २८ 
अस्तु मेम्नेषु सेन्यषु विद्रवतसु समन्ततः। 

परित्राता वदा गच्छत् सच क्रतुफल लमत्॥ ४. 

यस्य च्छेदचतं गा शरश्तयष्टिमुनरे; । 

देवशन्यास्तु तं बौर गायन्ति रसयन्ति च ॥ ४ 

वराङ्नासहस्णणि शूरमाय्रोदःः दत्तम । 



५०४ पराशरसंश्ता। 

य॑ वज्नसद्वेसपसा च विद्यया 
खर्गेषिणो वात्र यथेव मिप्राः। 

तथेव यान्येव हि तत्र वौरा 
प्राणान् सुयुह न प॑रत्यजन्तः । ४४ 

पनाथं ब्राह्मं प्रतं ये वत्ति दविजातयः । 

परदे पदे यत्रफलमातुपृवीह्नभन्ति ते ॥ ४५ 

असगोतमवन्धुञ् परं तौमुतश्च ब्राह्मणम् । 
नौत्वा च दाहयता च प्राणयामेन शष्यति | ४६ 

न तेषामशमे कि चिदिलानां शभकम्रणि । 

जलावगाहनात् तेषां शुदि खतिरितौरिता । ४७ 

अनुगम्य च्छया प्र तं न्रातिमन्नातिमेवषा। 

सावा चेव तु ख्ाम्नं एतं पाश्च विश्यति ॥ ४८ 

त्वियं शतमन्नानदूबराह्मणो योऽनुगच्छति । 
एाहमशएचिभू तरा पचगव्येन श्यत १४९ 

शव॑च वेग्यमन्रानादुत्राह्मणो योऽनुगच्छति । 
सवाशौचं दिराब्र च प्राणायामान् षडाचरेत् ॥ ५ 
प्र तभृतन्तु यः शूद्रं ब्राह्मणो न्नानदुषलः। 
नयन्तमनुगच्छेत वरिगातरमश्चिभवेत् | १! 

तिरात्रं त॒ ततः पनं मदी गला समुद्रगाम्। 

प्राणायामशतं स्त्वा एत प्राश विशुध्यति | ५२ 

विनिः चयं यदा शूद्रा उदकान्तमुपखिताः | 

दिजेस्तदामुगन्तवया इति धमविदो षिदु; । ५३ 



पराशरसंहिता । धु ०१ 

तष्माहिजो ख्तं शूद्रं न स्छगरन्र च दाहयेत् 

हरे स॒यावलोङेन शु्धिरेषा पुरातनौ'॥ ५४ 

दूति पाराशर घश्रथाल्ल लतोयोऽध्यायः॥२॥ 

चतुर्धोऽष्यायः। 
सतिमानादतिकोषात् के हाहा यदि वा भयात्। 
उदश्रीयात् स्तौ पुमान् वा गतिरेषा विघौयते॥ ! 
पूयग्योनितसम्प रे अ घे तमसि मति । 
षष्टिं वधं सहखरानि नरकं प्रतिपद्यते | २ 
नाथोचं नोदकं नाग्निं नाश्ुपातंच कारयेत् । 
वोटारोऽग्निप्रदातारः पाश्चूदकरास्तया।॥ ३ 

तपसक्छण शष्यन्तोत्येवमाह प्रजापतिः । 
गोभिरेतं तथोदन्ध' बाह्येन तु घातितम् ॥ ४ 
संशशन्तिचये विप्रा बोटारख्ाग्निदाश्चये।; 

अयऽपि वामुगन्तारः पाशञ्छेदकराञ्चये | ४ 

तपछक्छेण श्यन्ति कुव्यत्रौ इणभोजनम् । 

अनदुत्सह्हितां गाच ददयुरिप्राय दच्तिणाम् ॥ ५ 
त्य ह ु ष्ण पिषरदापखगहसुष्णं पयः पित् 
त्यहमुष्णं छतं परौत्वा वायुभक्तो दिनत्रयम् ॥ 
यो वे समाचरेहिप्रः पतितादिष्वकामतः ॥ ८ 
मासाद मासमेक वा मासहयमयापि वा। 

अब्दा दैमब्द्नेगं वा तदू चेव तत्समः ॥ ९ 



१०२. पराशरसंहिता । 

विरावः प्रथमे पश्च दितोये छच्छ माचरत्। 
ल तोये चव पत्ते त॒ कच्छर'सान्तपन चरेत् ॥ १० 

चतुथ यरा स्यात्^पराकः पंचमे मतः+ 

कुथा चान्द्रायणं .षष्टं सपमे: त्वेन्दवहयम् ॥ ११ 

श ् राथंमष्टमे चेव घर्म्थात् कुच्छमाचरत् । 
पससङ्गाप्रमाश्डेन रःरगान्यपि दरिणा | १२ 
कऋतुखाता त॒ या नारी भत्तीरं नोपरस" ति.। 

साशष्तानरर् याति विध्वा च पुनः पूनः ॥ १९ 

ऋतौ खरातान्तुयो भायां सत्रिघौ नोपगच्छ्ति, 
घोरायां श्चरणदत्यायां युज्यते नात्र सं शयः ॥ १४. 

यदु टापतितां भायां योवने वः परित्यजेत् । 
सप्रजग्य भञत् स्तत्वं वं ध्यं च पुनःपुनः ॥ १५ 

दरिद्रं ्ाधितं मूर भ्तौरं या न मन्यते) 
सारूताजायते व्यालो व्रव्यंच पुनःपुनः ॥ १६ 

अत्रवातादतं बोजंःयग्रा चेर प्ररोहति। 

चेत्रौ त ् रभते बीजं न बीजो भागमेति ॥ १३ 

तत् पर (याः पवौ दौ सुतौ कुण्डगोलकौ । 
पत्यौ जोवति कुण्डः खातखतेःभन्तं रि गोलकः । १८ 

अरम: ेतजयैव दन्तः सत्रिमकः खतः । 
दद्यान्माता प्रिता वापि स पुः+{ दत्रको भवेत् , १८. 

परि विन्तिः परिषेन्ता यरः च परिविद्यते ¦ 

सतेनरमरं वान्ति दाटयाजक्रण्चमाः॥ २, 

दाराग्निद्ठोवमंयोमं यः कुादग्रजे सति । 

परिषा स परिज्तेयः परिगिजिस्तु पूवज; ॥ २। 



पराशरसंहिता । णके 

डो कच्छ्रो पररिविन्त स्तु कन्यायाः कच्छ एव च । 
एच्छछा तिरच्छो दातुश्च होता चान्द्रायणं चरेत् ॥ २३ 
कुललवामनषर्ड षु गग्ददेषु जडषु च। 

जातान बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ २३ 
पिटव्यपुत्रः सापन्नाः परनारो १तस्तथा । 

दा राग्निष्ोत्रसंयोगे न दोषः परिषेदने | २४ 

ज्येष्ठो श्वाता यदि तिष्ट दाध।नं नैव चिन्तयेत् । 
्रनुन्नातस्तु कुवीत शङ्ूस्य ष्चनं यथा ॥ २५ 
नष्ट ख्ते प्रत्रजिते क्तोषे च पतिते पतौ । 

प चासखापत्सु नारौणां पतिरन्यो विधौयते ॥ २६ 
ष्ट: मत्तरिया नारी ब्रह्मभ्य ष्यवखताः। 
साषता लभते खगे यथा ते बह्म दारिश. ॥२७. 
शखः रच्छदहकोरौ च यानि रोमाणि मानवे 

त।वत् लं ठतेत् ग भन्ौरं यानुगच्छति ॥ २८ 
व्यन्तर यसः व्यलं वित -दुधरने बलात्, 
एवनुदत्य मन्तरं तेनेव सह मोदति ॥ २< 

दूति पाराशर घम्मशास्त चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४४ 

| भीरि 

प्रञ्चुमाऽघधायः । 

ष्वट भ्यां खगालाद्योयंदि दस्तु बाह्मणः । 
खात्वा जपत गायों पवित्रां वेदमातरम् ॥ १ 

गवां खद्धेदक दातो गहानद्यास्ु सङ्गम । 

सदुद्रदथनादापि ना दष्टः शुचिभवेत्॥ ९ 



५०४ पराशरसंहिता । 

वेद विद्याव्रतस्नातः शना दरसु ब्राह्मणः । 

सदर णयोरके ख्रात्वा तं प्राश्य विगध्यति ॥ ३ 

सत्रतस्तु एमा दषटस्िरात' सुपोपितः। 

छतं कुशोद्अ' पोत्वा वतेषं समापयेत् ॥ ४ 

भवतः सव्रतो वापि शना दष्टो भवेहिजः । 

प्रणिपत्य भवेत् पुनो विप्रो खानुनिरौक्तितः ॥ ५ 
शनाप्रातावलीदटख नखे वि लिखितस च । 
हिः प्रत्तालना छ ्िरिग्मिना चोपच्ूलनम्। & 
शना च बाह्मग्णो दष्ट जम्ब केन ठकेगा वा । 
खदितं सोमनत्तत्र' दष्टा सद्यः एविभवेत् ॥ ७ 
छ णपत्ते यदा सोमो न टष्येत कदाचन । 

यां दिशं व्रजते सोभस्तां दिशं चावलोकयेत् ॥ ८ 

असटूबाह्मणके ग्राम श्ना दष्टस्तु बाद्यणः। 

इषं प्रदश्िणोरत्य सटाः स्नानादि एष्यति ॥ < 
चण्डालेन श्वपाङेन गोभि प्र देतो यदि । 

आहिताग्नि तो विप्रो विषणणल्मदहतो यदि ॥ १ 
दरेत्"तं ब्राह्मणं विप्रो लोकाग्नौ मन््रवजितम् । 
स्रा चो्यचदण्धाचसपिण्डषुचस.^था॥ १, 
प्राजापत्यं चरेत् पञ्चाद्दिप्राणामनुशासनात् । 

दग्धास्थीनि पुमग्ट द्य चर; प्रत्तालयेदिजः ॥ १२ 
पुनद हेत् खकाम्नौ तन्बन्तेण च थक् यम् । 
अटहिताग्निहिजः कश्चित् प्रवसन् कालचोदितः ॥ १३ 
देना यमनुप्रापस्तस्याग्निव न्तरे रह । 
श्ीतागिनिदोतरसंस्कारः स्युयताणटषिसत्तमः । १४ 



पराशरसंहिता) ४०४ 

द्ष्णाजिनं समास्तीयय कुशे ख पुरुषारतिम् । 
षट॒शतानि शतं चेव पलाशानांच टन्तकम् ॥ १५ 
चत्वारि शच्छ्रि दद्यात् षष्टि" कण्ठं विनिदि येत् । 
वाडभ्यांच शतं दद्याङ्लीषु दशेव त॒ ॥ १६ 
शतं चोरसि सन्दद्यात् ति यच बोदर न्यसेत् । 
अटौ ठषणयोह दयात् षंच मेदं च विन्यसेत् ॥ १७ 
एकति शतिमूरुभ्यां जामुजङ्ध च वि गतिम् । 
पादाङ््ल्योः ताथ च पलाणि च तथा न्यसेत् ॥ एद 

शम्यां शिश्र विनिञ्िप्य अरणं ठषणे तथा । 

जुद्' दस्तिणदस्तेन वामदस्ते तथोपसत् ॥ १९ 

कणे चोदृखलं दद्यात् शं च मूषलं ततः । 
नि च्िप्योरसि हप्दं तय्ड् लाज्यतिलान् सुखे ॥ २० 
खोत च प्रोक्षणं दद्यादाज्यस्ालीं च चन्तुषोः । 
कणं नेत्रं भुखे घ्राणे हिरण्यशकलं स्िपेत् ॥ २१ 
अग्निरोत्रोपकरणं गात्र ओेषं प्रविन्यसेत्, 
असौ खगीय लोकाय खारहेति च एताइतोः ॥ २२ 
दद्यात् पुत्लोऽयवा भाता दछयन्धे वापि खधमरेणः । 
यथा दहनसं स्कार स्तथा काय्यं विचक्षे: ॥ २१ 
दशन्तु विधिं क् ादृ्रह्मलोके गतिघ्रु वम् । 
ये दहन्ति हिजास्तन्तु ते यान्ति परमां गतिम् । २४ 

अन्यथा कुवते ऊ चिदामवुचविप्रवोधिताः । 
, भवग्यल्यायुषस्ते वे पतन्ति नरके ध बम् । २५ 

दति पाराशर घर्णा पचमो;ष्यायः | ५ 

 नययदयावयनयनन्यकन्यतक 



षष्टोऽषाायः | 

अतपरं प्रवच्यामि प्राण्िदत्याङ् निष्कतिम् 
यराशरेण पूर्वाङ्गं मन्वर्थऽपि च विस्तताम् ॥ ! 
हंससारसत्रोचांख चक्रवाओ सक्कटम्। 
नालपादटांख शरभमहोरार्ण शुष्यति) र 
+ला ्ाटिदट्िनानाच शुकपारावतादिमाम्। 

भ(टनांच वक्ानांच. शुष्यते नक्तभोजनात्॥ ३ 

भासकाककपोतानां सारोतिन्ति रिघातकः। 
अन्तजंले मे सच्ध्ये प्राणायामेन शुष्यति ५ ४ 
स्टध्रग्य ~, -.: ~ ( स्चाषा(लकनिपातने , 

अपञ्ागो दिनं तिष्ठत् लसिका माकरताशनः॥ ५ 
वला.णौचटकानांच कोंकला खन्न रोटकान् । 
कावकान् रक्रपादाचे शुष्यन्ते नक्तभोजनात् ॥ ६ 
कारणडवचकोराण्णां पिङ्नलालररस्य भं । 

भरदाजलिहन्ता च शष्ट ̀  शिवपूजनात् ॥ ७ 
भे<णडश्यनभासंच पाराव्रतकपिश्नल, । 
सवपा इ 7 'त्नेर उ गष्म{ति॥ द 

+ [५ भष्कन् 
॥ + 

॥ 1] # 

ध + ५ ५ 

प | & ॥ १ (1 

॥। ८ 4 ~. ५1 ६ 

व~ ॥॥ 

म ४ श लै ४८ 



परराशरस्ह्िता। ५० 

अञगर्वयतुरङ्गमनां मदहिषोषटटनिपातने। 

श्यते समराब्रंण विप्राणां तभ्खेन च॥ १२ 
सश रूरु वरादहंच अन्नानाद्यस्तु घातयेत् । 

अफालसश्मश्रोयादहोरातरंण शध्यति | १३ 
शवं चतुष्यदानांच सरषां वनचारिणाम्) 

अ हो रात्रोषितस्तिष्ठ ल्नपन् वे जातवेदसम् ॥ १४ 
शिल्पिनं कारूक शूद्रं स्रियं बा वस्तु घातयत् । 

प्राजापत्यदयं काद् टषेकाद थ द्तिगा ॥ १५ 
वेश्यं वा च्लियं वापि निर्घोषमभिघातयेत्। 

साऽतिकरूच्छईयं क्यादोगदत्तिणां ददेत् ॥ १६ 
देश्यं शूद्रं क्रियासक्तं विकास्य इिजोन्तमम् । 

हत्वा चान्द्रायणं क्ययाद्दाद्गावि शदल्िगम् ॥ १७ 

त्त व्रियिणापि बेश्येन शूद्रणेवतरेण वा । 
च एडालवघसम्प्रापः छच्छराद न विशष्यति ॥ १८ 

चौरः वप्राकचाणडाला विप्रं णापि ता यरदि। 
अहोरावपदासेन धाणायामन शष्यति ॥ {< 
प्वपाक' वापि चाण्डालं विप्रः सम्भाषते यदि । 

हिजसम्भापणं कयाद्ायतरां वा रुसज्लपेत् ॥ २० 
चाणडालेः सह खपन्तु विरातमुपवासयेत् । 
चाणडालेकपयथं गत्व गावत्रोस्मरणा च्छ चिः ॥ २१ 
चशडालदशंनेनेप आदित्यमवलोकयेत । 

चणडालष्यशने चेव सचेलं खानमाष्वरेत् ॥ २२ 
चणडाल्रातवःपौष पौल्ा सलिखलरःगरयः ; 
अत्नानाचेव नन्नोन तहीरात्रं गा ५५{त. २३ 

॥ 1.1 



५०८ परायरसंश्िता, 

च गडालभाण्डसंसप घोौत्वा कूपगनं जलम् । 
गौ क्ब्लयावकाद्ारस्िरातरचछ.दिमाप्रयात्॥ २४ 
घणडालोदकभाखणडे तु अज्ञानात् पिवते जलम् । 
न द्चखणात् च्िपते वस्तु प्राजापत्य समाचरेत् ॥ २५ 
य& = च्िपते तोयं ररे यख जोति । 

प्रजापत्यं न दातव्यं सच्छर' सान्तपनं चरेत् ॥ २६ 
चरेत् सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु त्विय: । 

तच्छैन्तु चरेदेग्यः पाष्टं शुद्रस्य दापयेत् ॥ २७ 
भागडस्थमन्यजनान्तु जलं दधि पयः पिवेत् । 

राह्मण; चलत्रियो २श्वः शुद्रखेव प्रमादतः ॥ २८ 
नर द्यकूचपवास्षम दिजातोनान्तु निष्कतिः । 

शुदख चोपवाम्रन तथा दानेन शक्तितः ॥ २९ 

ब्राह्मणः ज्ञानतो भुङकं चण्डाल्ञात्रं कदाचन 

गोमुलयावकाद्ारादशरात्र ण शुष्यति ॥ २० 
एककं ग्रास्मस्रौयाद्रोमूत्रयावकस्य च। 
द् यादं नियमस्यस्य बलं तत्न वि्नि्त्॥ २२ 
अविन्नातश्च चश्ालः स्तिधत् तद्य वेश्मनि । 

विन्नाते तूपसश्यख दिजः कुवे न्त्लुग्रम् ॥ ३२ 
ऋषिवक्राच्छता घममाख्ायन्ते वेदपावनाः | 

पतन्समुदरेयुस्ते धम्यन्न पांपसङ्टात्॥ ३३ 

दध्राच सषा चेवक्षोरगोमूबयावकम् । 
भुष्ीत स सवश्च तिसन्यमवगाहनम् | १४ 

व्रां सुनोत दरघ्रा च वबद्धं मुन्ञोत सम्षा। 
बश ्तःरेशगुज्ञोत एकेन दिनत्रयम् | ३५ 
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भावदुधथ न सु ् ोयातरोच्छिषट ऊछमिटूषितम्। 
निपरलं दधिदुबश्य पलमेकन्तु सपिषः | ३६ 
भस्मना तु भवेच्छहिङभयोस्तास्रकांखययोः । 

जलशोचेन वस्त्राणां परित्या मेन रन्धयम् ॥ २७ 

करु भगुडकामौ सलवणं ते लसि घौ । 
हारे छता त॒ धान्यानि हे ददाह ता्चनम् ॥ १८ 

ए~ शदस्ततः पञ्चात् कब्थोदूव्राह्मणभोजनम् । 
ति'यतंगा टषञ्चकः दद्यादिप्रषु दस्िणाम् ॥ ३< 

पुनलंपनया तैन रोमजप्यन शुध्यति । 

धारेण च विप्राणां भूमिदोषो न विद्यते ॥ ४० 

रजको चद्रकारो च लुखकख्य च पुकषसो । 
चातुव ग्येग्टहे यद्ध द्श्नानादधितिषटति | ४१ 
श्नात्वा.त॒ निष्कतिं कुखोत् पव क्रखारैमेव च । 
ग््ददादं न वार्वीतायन्यत् सच्च काप्येत् ॥ ४२ 
ग्टडस्याभ्यन्तरे गच्छ चाण्डालो यख कश्य चत् । 

तम्पादूग्टदहा हिनिः खत्य सभा ण्डानि वज्ज येत् ॥ ४३ 
रसपूखेन्तु यद्वाग्डं न त्यजे च कदाचन । 
गोरसेन तु सन्बिषजंलेः प्रोच्तेत् समन्ततः ॥ ४४ 
ब्राह्यणस्य वणार पयथोनितसम्भवे । 

छमिरूत॒पदयते यस प्रायद्ित्तं कथं भवेत् ॥ ४ : 
गर्वा सूत्रपुरोषेण दभ्रा चोरेण सपिषा। 

बष्ं खाता च पौत्वा च छमिदुः शुचिभेपेत् ॥ : ६ 

सतियोऽपि खवणेख पञ्चमाषान् प्रदापयेत् । 

गोदश्िनान्तु वे श्यख्याप्युपवासं विर्नि{र्छत् ॥ ४७ 
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शूद्राणां नोषवासः श्चा च्छद्रो दानिम पष्यति । 
ना हा्णास्तु ममष्कत्य पञ्चगव्येन शुध्यति । ४८ 
सच्छदमिति यद्वां यजन्ति ज्तितिदेबताः । 

प्रणम्य शिरसा घायमनिनि्टोमफलं हि तत् ६४८ 

व्याधिव्यसनिनि रन्ते डुभिं ज्ञ डामरे तथा । 
उपवासो व्रतो होमो द्विजसम्पादितानिवा ॥ ५० 

अथवा ब्राह्मणास्तु स्वयं कवंन्यनुगरम् । 
सरघक्रामगप्रोति दिने; खर्वा ईतापिवा॥ ५। 
दुबनेःु्रहः काय्य॑म्तया पै वालटदयोः । 
अतोऽन्यघा मवेदोषस्तम्मात्रातुग्रहः स्त; ॥ ५२ 
ख हाद्रा यदिवा लोभाद्गयारज्ञानतोऽपिवा। 
कु न्तयलुय्रर वे बे तत्पापं तेषु गच्छति, ५२ 

शरीर प्याल्यये प्रात, वदन्ति नियमन्तु ये | 
मदत् करा्पिरोधन न स्वस्थ कदाचन ॥ ५४ 
स्वदय मूढा कवेन्ति नियमन्तु वदन्तिये। 
ते तव्य विन्रजत्तारः पतन्ति नरकेऽशचौ ॥ ५५ 
स एव निचमस्याज्यो बाद्मणं योऽवमन्यते । 

रया त योपवासः स्यान्न स पुणखन युज्यते| ५६ 
मणय नियमोग्राह्मोयं यं कोऽपिःवदेहिजः, 

कुयःइाञ्ं हिजानाच्च अभवन् ब्रह्महा भवेत् ॥ ५७ 
उभ्रवास) ब्रतच्चःव ख्ानं;तीय जपस्तपः । 
विप्रः; सम्पादिनं यस्य सम्पन्न" तस्य तद्धधेत् ॥ ५८ 
वर्ता छद तपश्छिद्रं यच्छदर यन्नक्णि। 

सव भवति निकट बाद्मणेरुपपादितम् ॥ ५८ 
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नाह्मणा जङ्गमं तीयं निनंनं समैकामदम्। 
तेषां बाक्योदकेनेव शष्यन्ति र्{लना जन; ॥ ६० 

नाद्यणा यानि भाषन्न भायन्त तानि दैय्लाः। 

सञदेवमया विप्रा न तदचवनमन्यथा ॥ ६१ 

अत्रा कौटसंयक्तं म्तिकाकोटदूषिते। 
अन्तरा संस्पशचापस्तदत्र भस्मना स्पृशत् ॥ ६२ 

भुच्ञानो हि चदा विप्रः पादं दस्म संस्पुत्। 
च्छट हिसमे भुर योधृरत्तो रस भ1उने | ६३ 

पादुकाव्योन सु्दौत पण्दु संख्तोऽपि वा। 
गना चाण्यदातट्यो वां भ(ल्यः फरिवच् येत् ॥ ६४ 

ङ त्रे भिषिद्ध' खदत्रशदि" तथेव च। 

घा पसादन्सन्येक् तयेव वटः{सि वः; ॥ ६१५ 

रित दोष्णादकश्टान' 7... 1 चासितम् । 
ऋनं 
"^ 

तरल च्छष्यते (दात ८. ~न; निवेदयेत् ॥ ६६ 
= # , | ५ त 

कस समोयन्टुन्तु द्क्ातच् चं पान्व्यरःत् 
। ¢ . ग 

दत प्र धम्याशास्त्रानधःदं-५: ॥ ६७ 

[र 
"दुः म -- ~ £ त {टं -: } 

षद इदा! जः द्रा" स्दने (ह्स्र {टक । 

तत द्रालाट्कस्यान्न लिय : दुः ; ६४ 
५ 

॥ 

का[कप्ब्नावक्वटन्तु मजाघ्र. ~ 4] 

 खवल्पमत्र त्यत प्रः प्दिद्खशातेकर भभद् | ५९ 

अत्रस्यत्य तन्त्र यच्च नोः इ मन् । 
~ 

सूवण।दकमभ्य च्य ₹हताग्रनं व तापयेत् ॥ ५० 



५१२ पराथरषंहिता। 

इतायनेन सं ष्टं खुवया सलिलेन च । 
विप्राणां ब्रह्मघोषेण भैम भवति ततृत्तणात् ॥ ९! 

दूति पाराशर धसशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः | ६॥ 

सप्तमऽध्यायः। 

अथातो द्रष्यसंगुदिः.पराशरवश्ो यथा । 

दारवाण्ान्तु पावाणां तक्षा च्छ शिरि ष्यते | ! 

माषं नादूयन्नपावाण्णां पास्यिना यत्रक्मणि। 
चवामसानां ग्रहाणथाश्च शदिः प्रचालनेनतु॥र 

अरणाद्य सुवाथाच्च द्दिरूशम वारिष्ण। 

भपमा ष्यते कांस ताम्नान्तन शष्यति॥ ३ 
रजसा शुष्यते नारो विकलं या म गच्छति । 
मदौ वेगेन शुध्येत लेपो यदि न हण्यते ॥ 8 
वापौकपलडागेष दूषितेषु कथं चन । 

खदत्व वे घटशतं पंचगव्येन शुष्यति ॥ ५ 
अष्ट वष भवेदूगौरो नवव तु रोहिणी । 
र्शवौ भवेत् कन्या अत ऊद रजखला ॥ ६ 

घ्रात तु हादे वषं यः कन्धां न प्रयच्छति, 
मासि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पितरः खयम् ॥ 9 

माता चैव पिता चेव च्येष्टो भ्राता तयेव च। 
व्रयस्से नरक यान्तिदृष्टरा कन्यां गजखखलाम् ॥ < 

यस्तां समुत् कन्य बा हाणोऽन्नानमोतः । 
असश्भाव्योद्यपाछक्तयः स विप्रो टषलोपति ॥ < 



पराशरस्हिता। ५१९ 

यः करोल्येकराव्र ण टषलीसेवमं हलः । 
स भे सयु गजपत्रित्यं विभि पवि शुध्यति ॥ १* 
अस्तं गते यदा सव्यं चाण्डालं पतित ख्यम् । 
सतिं स्युशतचैव कयं शुहिवि घौयते ॥ !! 
जातषेदं खवणंश्च सोममा गं विलोक्य च | 
ना द्मणानुगतश्चैव खानं कत्वा विशुध्यति ॥ १२ 
स्रा रजखलान्योन्ध बाह्मण बाह्मणौ तथा । 
तावत् तिष्टेचिरादहारा तिरा योव शुध्यति | {३ 
स्पष्टा रजखलान्योन् बाद्धयणो त्षचिया तथा, 
अदेसच्छ' च्वरेत् पूवी पादमकमनन्तरा ॥ १४ 
स्पष्टा रजखलान्योन्यं बाहयासगि >श्यजा तथा । 
पादोनं चेव प्रवयाः परायाः कच्छपादकम् ॥ १५ 
स्या रजखखलान्योन्यं न हयौ शूद्रजा तथा । 
रच्छ ण॒ शध्यते पूवी शुद्रा दानेन शुध्यति ॥ {६ 

खाता रजस्वला या त॒ चतुथऽहनि शुष्यति । 

कब्यौद्रजोनिटन्तौ तृ टेवपित्रगदिकमम च ॥ {९ 
रोगेण यद्रजः खौणामन्वडन्सु प्रवन्तेते । 
नाशुचिः सा ततस्तन तत् खाद कारि मतम् ॥ १८ 
प्रथमे षटि चाख्डारे हितो ब्ह्यघातिमौ। 
लतौये रजकी प्रोक्ता चतुथःडनि शध्यति ॥ १९ 
आत्रे खान उतृपन्रे दशक्त्वो दयनातुरः। 

खात्वा ख्रातास्पयेटेनं ततः श््यतूस मावृरः ॥ २. 
उ्छिशोष्छिश्संस्प्टः शनाशूदरन वा दिलः। 

उपो रजनीौमेकं पचगद्न पष्यति॥ २१ 



५१४ पराभ्ररसंद्िता। 

अनुच्छरेन शृदरेन स्पश स्नानं विधियते। 
उच्छ्िन च संखषटः प्राजापत्यं समाचरेत् \२२ 
भरना शध्यते कांश सुरया यत्र लप्यते! 

खुरामानेण संस्प्टं शध्यते प्रलेमने; ॥ २३ 
गवाछ्ातानि काखानि ङाठोपहतानि च। 

शुष्यन्ति दशभिः क्षार; शूद्रोच्छिष्टानि यानि च । २४ 
गगड्षं पादयोचंच छता > कांस्यभाजने । 
यण्मासान् मुवि निति इत्य एुनसारेत् । 

ष्मायसेष्वपमारेन सोसस्यगनो विशोघनम् | 

&न्दमशि तथा ङ" रोप्यं सोवणेभाजनम् ॥ २६ 
मस्दपाध्रानश ङ्ख एतान् प्रष्लयेज्नलै. । 
पाषा तु पुनघ्टिरेषा शदिरूदाहता २७ 

खद्राण्डदहनाच्छःदिधौन्यानां मज नाद्पि । २८ 
 ऋड्धस्तु :गोत्तस्पं शौचं बहनां धान्यवाससाम् । 
प्रत्तारममः न्डल्यानामद्धिः शचं विघ्ीचति | ,< 

वेणुवल्कले :; 1 क† सोरकापरजारसाम् । 
अणाीना नेप्रपद्ानां जलः च्छो विधौयते । र * 

त॒ लिकाद्युपधानानि पौतरक्ताव्राणि च। 

ओोषयित्वा# तापेन प्रो्त यत्वा शुचिभंवेत् ॥ ६१ 

सुच्ञोपस्करसमाणां शाण फलचम्रणाम् । 
ठणकाष्टादिर7नाभुटङग्रो्त्णं मतम् ॥ ३२ 

माञ्नोरमल्ति -पतङ्गसशदः रः 

मेष्यातेष्यं सयन्त्यव मोषणम् मरप्रमोत ॥ २२ 



पराथरम हिता). ५९५ 

भूमिं सद्धा गतं तोयं यचाप्यन्योन्यविपर षः । 
भूक्रोच्छि्टं तथा खं इं मोच्छिष्टं मनुर्वोत् ॥ ३४ 
लाम्बु लेचुफले चेव सुक्तशचं हा दुलेपने । 
मधपकं च सोमे च नोच्छ्टं मबुरत्रवौत् । १५ 
रश्याकह मतोयानि नावः पनयास्तणामि च । 
मरुतां श॒ध्यन्ति पक्त्टकचिता निच ॥ १६ 
अदुश्टाः सन्तता घारा बातो. ताश्च रणवः । 
सियो टडाख बाला म दुथन्ति कटाचम | १७ 

षते निष्टौबने चेव दन्तोच्छिरे तयारते । 
यतितानाञ्च सश्ाषे दच्िशं श्रवणं स्प्रथेत् ॥ १८ 
सम्निरापख वेदाक सोमसूयानिलास्तथा । 
एते सर्वऽपि षिप्राणां योव क्ठिन्ति दक्षिणे ॥ १८ 
प्रभासादौनि तौयीनि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
विप्रष्य दशि? करटं सावरिष्यं मलुरववौत् ॥ ९* 
देभङ्ग प्रवासे वा व्याधिषु व्यस्षनेष्वपि । 
रकेदेव खटेहारिं पच्चादम्प्र समाचरेत् ॥ ४१ 
येन फेन च धर्मण ख्दुना दाशूणेन च । 
उद्दरेदौनमामानं समर्थो घरममाचरेत् ॥ ४२ 
भापाले व॒ सम्प्राप्तं शौचाचार न चिन्तयेत् । 
खयं सपुदटरेत् पश्चात् खच्छो ध" समा चरेत् ॥ ४१ 

दति पाराशर धमशास्ते सप्तमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

७४ 



अष्टमोऽध्यायः 

गवां वन्धनयोक्त तु भवेन्यूलुरकामतः 
अकामात् छतमापद्य प्रायञ्चित्त कथं भवेत् ॥ { 
वेदवैदाङ्गविदुषां घमस विजानताम् । 

सख क्रमोरतविप्राणां खक पा५ निवेदयेद् ॥ २ 

अत ऊ प्रबच्यामि उपस्थानख लक्षणम् । 

उपस्थितो हि न्यायेन बतादेश्चनमरहेति ॥ ३ 
सद्यो निः संशये पापे न मुक््ोतानुपसखितः । 
शु्लानो वशयेत् पा५ मषं द्यत्र न विदयते ॥ ४ 
संशये तुन भोक्तव्यं यावत् कायविनिश्यः। 
प्रमादश्च न कन्त व्यो यथै वासं शयस्तथा ॥ ५ 
कत्वा पा५ न गूहेत गुह्यमानं विवदते । 

स्वल्प' वाथ प्रभूतं वा धम्विद्धयो निषेदथेत् ॥ & 
ते दि पापे कते षया इन्तारैव पापनाम्, 

व्याधितख यथा रेया बुदिमन्तो रुजापद्ा; ॥ ® 
प्रायश्चित्ते समुतपन्र छोमान् सव्यपरायणः । 

मुदराजेवसम्यन्नः शरि" गच्छेत मानवः ॥ ८ 
सचेलं वाग्यतः खात्वा ज्लिब्रवासाः समाहितः। 

त्रियो बाय वेश्यो वा ततः प्रधंदमाव्रलेत् ॥ ९ 
उपस्याय तत; योप्रमात्तिमान् धरणीं बजेत् । 
गालो ञ्च शिरसा चेव न च किंचिदुदाहरेत् ५ १ 
सावित्रगचरापि गायत्रः सम्ष्योपाल्यग्निकाययोः। 
अन्नानात् कुषिकत्तरो नाच्मणा नामधारकाः । ११ 



परागरस्द्िता, ४५१७ 

अवरतानाममन्ताणा[जातिमात्नोपजोदि नाम् | 
सहस्रशः समेतानां परिष्व न विद्यते ॥ १२ 

यदूवदन्ति तमोमूढ्ा मरुखी धर्ममतद्िदः । 
तत् पा० शतधा भत्वा तदक्तुरधिगच्छति ॥ १३ 
अन्नात्वा धम्यथास्तराणि प्रायखिन्तं ददाति यः। 

प्रायश्चिक्तो भरत् पृतः किल्विषं परिषदृत्रञत् ॥ १४ 

चत्वारो वा व्रयो वापिःयदूत्रूय॒ऽदषारगाः | 
सधम द्रति षिज्नयो नेतरेस्तु सहसखशः | १५ 
प्रमाणमागे मागेन्तो ये घ्रं प्रवदन्ति वै । 
तेषाभुद्गिजते पापं समूतगुणवादिनाम् ॥ {६ 
यथाश्मनि स्थितं तोय .मरूताक्ण शुष्यति । 
एव परिषदादेशाग्राशयेददेव दुष्कतम् ॥ १७ 

नेव गच्छति कन्तैरं नेव गच्छति पदम् । 
मारूताकास्सियोगात् पाप नश्यति तोयवत् | १८ 
अनाहिताग्नयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः, 

पञ्चत्रयोवा धन्ना; परिषत् सा प्रकीेत्तिता॥ १८ 
मुनौनामात्विद्यानां हिजानां यन्नयाजिनाम् | 

वरेरबतेषु स्राताना मकोऽपि परिषञ्गवेत् ॥ २० 

पञ्च पूवं मया प्रोक्तास्ते षाडव तवसम्भवे । 

खटटन्तिपरिव॒श्ा चे परिषत् सा प्रकोर्तिता ॥ २१ 
अत ऊदह्न्तुये विप्रा; केवलं नामधारकाः । 

परिषक्वं न तेषां २ स सरगुणितेष्वपि ॥ २२ 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चम्ममयो रुग; । 

बाद्मणास्त्मनघोयानास्यस्त नामधारकाः ॥ २२ 



१५१८ पराशरसंहिता । 

ग्रामस्थानं यथा शून्धं यथा कूपस्तु नि लः 1 
यथा हतममम्नौ च समन्तो बाह्मणास्तया | २४ 
यया षण्डोऽफलं खीषु यथा गौ रषराफला । 
यथा चाच्नेऽफलं टाएनं तया; विप्रोऽर्चोऽफलः ॥ २५ 

चित्र" कमम यथानेभे रङ्ग रुकीर्धते शनेः । 
ब्राह्मण्वममि तद्त् स्यात् संस्कारे वि धिपृ्क; | २६ 
प्रायस्िन्तं प्रयच्छन्ति ये इिजा नामधारकाः 

ते दिजाः पापकग्धाणः समेता नरक यथः । २७ 
ये पठन्ति हिजा वेदं पञ्चयज्नरबाख्चये। 

च लोक्यं धारयन्ते पञ्चेन्द्रियरताश्या; ॥ २८ 
सम्पमणोतः श््ानेषु रौप्तो;ग्निः स+भस्तकः । 
तर्येव ज्ञानवान् विप्रः सवं भक्त देवतम् ॥ २८ 
अमेष्यानि च सरवीण प्र्तिपन्तुयदके यथा । 

तथेव किश्विषं स प्रचेपष्य' हिशेऽमले # ३० 
गायत्रौरष्ितो विप्रः शूद्रादग्यश्चिमवेत्। 
गायल्नीबद्मतन्त्वन्नाः सम्प ज्यन्तं हिजोन्तमाः ॥ ३१ 
दू.शोलोऽपि हिजः पूज्यो म शद्धो विजितेन्द्रियः । 

कः परित्यज्य दुशं गां दृेच्छोलवतों खरोम्॥ ३२. 
धन्यणास््ररथासर्ट्ा वेद्खड्गघरा दिजाः। 

क्रौडायेमपि यदृब्रयु; स घम परमः खतः ॥ ३२ 
चातु ऽदो +विकल्पो च अद्गविदर्मपाठकः । 
प्रपश्चाश्रमिणो सख्याः परिषत् स्युद यावराः ॥ ३४. 
राच्राश्ालुमते चे प्राय्िन्त' हिजो वदेत्। 
खयमेव न वक्तव्या प्रायखिकख्य निष्कलिः ॥ ३५ 
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आह्यमणांच् व्यतिक्रम्य राजा यत् कत्तमिच्छति। 
तत् पाण यतघा भूत्वा राजानमुपगच्छति ॥ ३९ 
प्रायश्िन्तं सदा दद्ाद्वतायतमाग्रतः। 
अन्मानं पावयेत् पञ्चात्नपन् वे वेदमातरम् ॥ ३७ 

सशिखं वपनं ऊत्या तिसन््यमव गाहनम् । 

मवां गोष वसेद्रातो दिवा ताः समनुजेत् + ३८ 
उणो वधिलि शौतेवा मास्तेवातिवा ख्थम्। 
न कुर्बोतामनस्ताणं मोररूत्वा तु शक्तितः ॥ ३८ 

भामनो यदि वान्येषां ग्टह सेवऽथवा खले ।` 
भक्तयन्सो न कथयेत् पिवन्तं चेव बतृसकम् ॥ ४० 
मिवन्तौषु पिवैत् तोवं संविशन्तोषु संवित् 
प्रतितां पङ्म्नां बा सभप्राणेः समुरेत् ॥ ४१ 
ब्राह्मणां गवाधं वा यस्तु प्राणान् परित्यजेत् । 
सुखने ब्ह्महत्याद्येगोपा गोबाद्मयख च ॥ ४२ 
गोवधस्यातुरुपेण प्राजापत्यं विनिदि येत् । 
प्राजापत्यन्तु यत् रच्छ" विभजेत् तच्चतुवि धम् ॥ ४१ 
एका हमेवभक्ता शे एकाहं नक्तभोजमः | 
अयाचिताभ्य महरेकाहं मारुताशनः ॥ ४४ 
रिनदयं चेकभक्तो हिदिन नक्तभोजनः ¦ 
रिनहयमयाचो खात् तरिदि~ मारूताथनः । ४५ 
विदिनं चे कभक्ताथौ छिदिनं नक्तभोजभः । 
दिनत्रयमयाचो स्यात् विदिनं माङूतायनः ॥ ४६ 
चतुरहन्तेकभक्ताो चतुरद्ं नक्तभोजनः। 
चतुद नमजाण्वो स्ताश्चतुरष्टं मारुताथनः ॥ ४० 
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प्रायञचिन्ते तत्रो व थादून्राह्मणमोलनम् । 
विप्राय दखिणां दद्यात् पवित्राशि जपेहिजः। 

कह्मणान् भोजयित्वा तु गोत्रः शो न संशयः ॥ ४८ 
दूति पाराशर घमथान्न अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

नवमोऽघायः । 

गवां सं र्तणशाथौय न दुष्येद्रोधवबन्धयोः । 

तदधन्तु न तत् विद्यात् कामाकामकतं तथा ॥ ! 
श्रं गुढमावः स्थलो वा वाइमातः प्रमाणतः । 

आद्रस्तु सपलाशद्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ २ 
दण्डादूषै' यदन्यन प्रहरेद्षा निपातयेत् 
प्रायश्िन्तं चरेत् भोक्त दिगुणं गोव्रतं चरेत् ॥ ३ 
रोघबन्धनयोक्ताणि घातनंच चतुवि घम् , 
एकपादं चरद्रोधे हिपादं वन्धने चरेत् ॥ ४ 
योक्त षु पादोनं स्याच्चरेत् सव निपातने । 

गोचरे च डे वापि दु गष्वपि समेष्वपि । ५ 
नदोष्वपि समुद्रेषु खातेऽप्यय द रोमुखे । 
दण्धदेशे स्थिता; गावस्तभ्भनाद्रोध उच्यते ॥ & 

योक्तडामकडोरे श घण्टाभरणसुषणेः । 
ण्डे वापि वने वापि वहा स्थादौमता यदि॥ 
तदैव बन्धनं विद्यात् कामाकामरूत च यत् । 

गह्ठ खे शकटे पङक्गो भारे वा पोडतो नरो: ॥ ८ 
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गोपतिर त्वुमाप्रोति योक्को भवति तदहघः । 
मन्तः भ्रमन्त उन्मन्तच्चेतमो बाप्यचेतनः ॥ ९ 

कामाकामलतक्रोधो दण्डेङन्यादयोपले; । 
प्रह्तावा खता वापि तडि डेतुनिंपातने ॥ १, 
मूष्च्टितः पतितो वापि दण्ड नाभिहतः सतु । 
उलितस्तु यदा गच्छेत् पञ्च सप्तदथेववा। १, 
ग्रासं वा यदि गद्वोयात्नोयं वापि पिवेदूयदि । 
पूवव्याध्य्षटन्द्चेत् प्रयचचिन्तं न विद्यते ॥ १२ 
पिष्डस्ये पादमेकस्तु दौ पादौ गभ स्मिते, 
पादोनं बतमूदिषटं हत्वा गमेमचेतनम् ॥ १२ 
पाटेऽङ्रोमपवन दिपादे सखणोऽपि च । 

तिपारे तु चिषावल्ने" सथिखन्तु निपातने । १४ 
पादे वस्रयुगं चैव हिपादे कांस्यभाजनम् । 
पादोने गोटषं दद्यातु गोयं खातम् ॥ १५ 
निष्यत्रसव गाबरन्तु दश्यते वा सचेतनम् , 
अ द्गप्रत्यङ्सम्पन्रं हिगुणं गोवतं चरेत् ॥ १२ 
पाषाणेनेव दण्डन गावो येनाभिघातितः। 
गरद्भङ्ग चरेत्न्पादं दौ पाद्दौ तेन घातने ॥ १७ 
भाङ्. ले छच्छपादन्तु दौ.पादावस्तिभ्ने । 
विपादंचेव कणं तु चरेत् सव निपातने ॥ १८ 

गङ्भङ्गऽख्थिभङ्ग च करिभङ्ः तयेव च | 
यदि जोवति षरमासान् प्रायिन्तं न विद्यते ॥ १८ 
वणभङ्ग च कते व्य; खं हाभ्यद्गस्तु पाणिना । 
यंयसखा पदन व्यो यावदृडदबलो भवेत् ॥ २०. 
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यावत् सम्य णं सर्वौङ्स्तावत् तं पोष्येब्रः । 
गो षं ब्राद्मणश्याग्रं नमस्कृत्यं बिवल्ने येत् ॥ २। 
यथ सम्य णेव डने इीनदेहो भवेत् तदा । 
गोघातङ्ख त याड प्रायश्चित्तं विनिहियेत्। २२ 
काष्टलोषटकपाप्राणेः शलते णेवोड तो बलात् । 
व्यापादयति यो गान्तु तस शि विनिहि शत् ॥ रै 
चरेत् सान्तपनं का प्राजापत्यन्तु लोषके । 
तपरच्छन्तु पाषाणे शसते चेवातिकृच्छकम् ॥ २४ 
यञ्च सान्तपने गावः प्राजापत्धे तथा बयः । 
तप्तस्चच्छर भवषन्यष्टवतिकच्छर वयोदश ॥ २५ 

प्रमापणे प्राणश्तां दद्यात् तत्प्रतिरुपकम् । 
तस्यानुरूपं स्ूल्ं वा दद्यादित्यत्रवोन्मलु; ॥ २६ 
अन्यव्राङ्नलच्छयभ्यां बने दोषन तथा । 

सायं संयमनाथेन्तु न दुष्यद्रोघवन्धयोः ॥ २७ 
अतिदारेऽतिबारे च नासिक्रामेदने व्रा) 

नदोपपंतसश्चार भ्रायशिन्तं विनिहि येत् ॥ २८ 
अतिराहे चरेत् पादं हौ पादौ वाहने चरेत्, 
नासि पादषीनन्तु चरेत् सवं निपातने ॥ २९ 
टहनाच विपद्येत अव्रदो वापि यैन्वितः। 

क्त ‹ राशरेगेष द्ाकपादं यथाविधि ॥ १० 

होधवबन्धनयोक्रञ्च भारप्रहरणं तथा । 
दगेप्ररणयोक्र च लि{भत्तानि वधस्य षट ॥ २। 
बन्धपाथषुगुप्ाङ्नो स्विवते यदि गोपएशः। 
भवने तद्य नाश्य पापे कच्छाईैमति ॥ ३२ 
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न नारिकेले च शालवाले- 
न चापि मौष्ेनं च बन्धनणश्रह्लेः | 
एतेस्तु गमय न निबन्धनेःया 
व्यास्तु तिष्ठेत् परशु" ग्टहीत्वा ॥ २१ 

क्थः कारयेच वप्नौयाहोपश' दक्षिणापुखम् । 
पाशलम्नानिदण्षेषु प्रायचिन्तं न बिद्धदे॥ २४ 

यदि तत्र भवेत् काण्ड प्रावच्ित्तं कथं भवेत् । 

जपित्वा पावनीं देवों सुच्ते तत्र किख्विषात् । १५ 

प्रेरयन् कूपवापोषु टच्त देषु पातयन् । 
गवा नेषु विक्रीणं स्ततः प्राप्रोति गोवधम् ॥ १६ 
भाराधितस्त यः कञ्िद्धित्रकक्तो यदा भवेत् । 

श्रवणं हृदयं भित्र' मग्नो वा कूपसङ्टे ॥ २७ 
कपादय॒तृक्रमशे चव भग्नो वा ग्रोवपादयोः । 
सं एव स्तरियते तत्र लोन् पाटांस्तु समाचरेत् ॥ ९८ 
कूपखाते तरीवम्घे नदीवने प्रपाख च। 

पामोयेषु विपन्नानां प्रायञ्िन्तं न विद्य॒ते ॥ ३८ 

कूप खाते तटी खाति दीघं खाते तयेव च । 
पअथ्येषु घश्रखातेषु प्रायश्ित्त' न विटुते॥ ४. 

वै्मद्वार निवासेखु यो नरः खातभिच्छति। 

स्व काण्ड खातेषु प्रायञिन्त' विनिदि त् ॥ ४। 
निशि वन्धनिशूडं षु सणव्याघ्रतेषु च । 
अभ्नितिदुद्िपत्रानां प्रायश्चित्त न विदयते ॥ ४२ 
ग्रामघाते शरोेया वेश्मवन् घनिपातने । 
अतिटश्दितानाच्च प्रायखित्त' न विद्यते॥ ४३ 

५१ 
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संग्रामे प्रहतानाख्चये दग्धा वेश्मकेषु च। 
दावाग्निग्रामचाते वा प्रायश्चित्त न विद्युते ॥ ४४ 

यन्तिता गौखिकितसाथं मूट्गभ विमोचने । 
यन्न सते विपद्यते प्रायश्चित्त" न विद्यते ॥ ४५ 
व्धापन्नानां बह्नाञ्च बन् घने रोधनऽपि वा। 

भिषञ्चिष्यापरचारे च प्रायञ्चिन्त' विनिदि-४त्॥ ४६ 
गोृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रं चषका जनाः | 
न वारयन्ति तां नैषां सवर्षां पातय भवेत् ॥ ४७ 

एको इतो येमे हभिः समते. 
नं ज्ञायते यख हतोऽभिधानात्। 
दिष्यन तेषासुप्रलभ्य हन्ता 

निवत्तनौयो ठृषसब्रियुत्ती: ॥ ४८ 
एका चेद भिः कापि देवादगपादिता भवेत्। 
पादं पादश्च त्यायाच्चरेय्,स्त॒श्यक् यक् । ४८ 
तेषु रुधिर टण्यव्याधिग्रस् कशो भवत् । 
नाना भवति दृष्टेषु एवमन्व षयं भवेत् ॥ ५० 
मुना चेवमेकेन समगाखाखि जानता, 
प्रायखित्तन्तु तेनोक्त गोषु चान्द्रायखं चरेत् ॥ ५१ 
कशानां रत्तणाथीय हिगुं गोनतं चरेत् । 

दिगुशे बत आदि रक्षणा हिगुणा भवेत् ॥ ५२ 
राजा वा राजपुच्ो वा माद्यणो वा बहंश्ुतः। 

अकः वपनं तख प्रायञ्ित्त' विनिदि शत् ॥ ५३ 
यद्यन दिगुणं दानं कख परिरन्ततः। 

तत् पापं तश्च तिष्ठत वक्ता च नरकं बेत् | ५१ 
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यत् किञ्चित् क्रियते पाणं सव केशेषु तिष्टति । 

स्वन् केशान् समुहत्य च्छे दयेदं गुलिहयम् ॥ ५५ 
ए नारोकृमारौणां शिर सोमुणडनं ख्पतम् । 
न लिया: केशवपनं न दुरे ययनाशथनम् ॥ ५६ 

नच गोष्ठे बसेद्राव्ौ न दिवा गा अनुव्रजेत्, 
नदीष्, सङ्गमे चेव ् ररणयेष् विशेषतः ॥ ५७ 
न स्तौणामजिनं व्यासो व्रतमेवं समाचरेत् 
त्रिसब्यं ख्रानमित्यक्गं रूराणामच्चंनं तथा ॥ ५८ 
बन्धुमध्ये ततं तासां छच्छवान्द्रायणादि कम् । 

हेषु नियतं तिर च्छचिनियममाचरेत् । ५९ 
इह यो गोवधं सता प्रचछदरयितुमिच्छ्ति। 

सयति नरकंघोरं कालम्तरमसंशयम॥६० 
विमुक्तो नरात् तस्मान्मच्यं लोके प्रजायत । 
क्तीवो दुःखो च कुष्ट च सपततजग्भानि वे नरः ॥ ६१ 
तात् प्र्राशमेत् पापं खघ सततं चरेत् 
स्रोबालभरत्यगोविप्रं ष्वतिकोपं विवञ्जंयेत् ¦ ६२ 

दूति पायाशरे घश्मगाक्रे नवमोः्यायः॥<॥ 

दशमोऽध्यायः 

चातु. शंस्य सवत्र होयं प्रोक्तातु निष्कतिः 

अगम्यागमने चेव शरो चान्द्रायणं चरेत् ॥ । 
एककं सवत् पिण्ड छण शुक्तं च वदैयेत्। 
अमाबस् न ुन्नोत एष चन्द्रायणो विधि; ॥ 
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कृकटाक्डप्रनानन्तु ग्रासद् परिकयेत्। 
अन्यथाःमावदुश्खन धर्मी नैव शध्यति। ३ 
प्रायञिन्ते ततञ्चौगे कुख्धद् बाह्य णभोजनम् । 
गोद्वय वसुम दद्याहपर षु दक्षिणाम् । ४ 
चाण्डालींच लपाकोंचद्यभिगच्छति यो दिजः । 

तिरावषुपवासो स्याहिप्राणामतुशासनात् | ५ 
सशिखं वपनं कुर्याद् प्राजापत्यत्रयं चरेत् । 
ब्रह्मकूचं ततः छता कुव्येदूतरा ह्मणतर्पणम् | ९ 
गायत्रोच जपेन्नित्यं ददयाहोमियनदहयम् । 
विप्राय दक्िणां दद्या िमाप्रोत्यसं शवम् + ७ 
सत्रियोक्चापि >श्यो वा चंडालीं गच्छते यटि । 
प्राजापत्यदयं कव्य ददादोमिथुनं तथा ॥ ८ 
श्रपाकमयचं डालो शूद्रो २ यदि गच्छति । 
प्राजापत्यं चरेत् सच्छ दद्याह्ोमिषनं तथा ॥ < 
मातरं यदि गच्छत भगिनीं पूविकरां तया। 
एतास्तु मोतो गत्वा तौन् रच्छ स्तु समाचरेत् | ! 
चा द्रायणशवयं कुव्यौच्छग्रच्छ देन शुध्यति । 
माटष्वदगमे चेव अआढमदनिदथेनम् ॥ {? 

अन्नानात् तान्तु वो गच्छं त् ुव्यीश्चान्द्रायणडवम् । 
दशगोभिथुनं ददयाच्छडिः पराशरोऽ्रवोत् ॥ {३ 
प््िदारान् समार्य मातुरापांच ्राटजाम्। 
गुरूपत्ीं सुषाचेव भ्राठमाथां तथैव च । १४ 
मातुलानीं सगोत्रांच प्राजापत्यं चरेत् । 
गोहवं द्िणां दत्त्वा शष्यते नार रंबयः ! १५ 
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पशवे ग्यादि-गमने मदिश्ट षरोकपौस्तया । 
खरोच शएकरीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ १५ 
गोगामो च विराण गाभेकं बाह्मणे ददत् । 
मदिष्युष्रौख रोगामो त्द्ोरात्रं ण श्यति । १६ 
डामरे समरे वापि दुभित्ते वा जनन्तये। 
वन्दिग्राहे भयान्तं वा सदा खसीं मि रीक्षयेत् ॥ १ 
चाण्डाले; सह सम्पके या नारौ कुरुते ततः । 
विप्रान् दश वरान् गत्ा खक दोषं प्रकाशयेत् ॥ १४८ 

आकण्सम्धिते कूपे गोमयोदककद म । 
ततर खिता निरादारा त्वेकरातरं ण निष्कमेत् ॥ १९ 
सशि वपनं छत्वा सुच्नोधादूयावकनेदनम् । 
तिराल्रमुपवासित्वं ह, कराच" जले वरत् ॥ २५ 
शङ्ूपुष्पोलतामूलं पतच क्रमं फलम् । 
सुवगां पंचगव्यञ्च भाथ्यित्वा पिवेन्नलम् | २१ 
एकभक्त चरेत् पद्छादूयावत् पुष्पवतो भवेत् । 

व्रतं चरति यदूयावत् तावत् संवसते वहिः ॥ २२ 
प्रायश्चित्ते ततच्चौशं कुधादू बाह्मणभोजनम् । 
गोहयं द्तिणां दद्याच्छ ड़; ९राशरोऽवौत् ॥ २२ 
चातु^ ण्यं ख नारीणां छच्छचान्द्रायण्बतम् । 
यया भूमिस्तथा नारौ तस्मात् तां न तू दूषयेत् । २४ 
वन्दिग्राहेण या भुक्ता त्वा बद्धा वलादइयात् | 

सत्वा सान्तपनं छच्छ" शष्येत् पराशरोऽत्रवोत् ॥ २५ 
सङुडुक्तात॒ या नारी नेच्छन्ती पापकर्भिः। 
प्राजापत्येन शएष्येत कतुप्रखवणेन त॒ ॥ २६ 
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पतत्यद' शगोरख् यस्य भाथा श्रां पिषेत् । 
पतिताई्ररोरख् निष्कतिनं विधोयते ॥ २७ 

गायत्रं जपमानस्तु छच्छर' सान्तपनं चरेत् ॥ २८ 
गोमूत्र" गोमयं चौरं द्धि स: कुशोदकम् । 
एकरावोपवासञ्च ठच्छर' सान्तपनं छतम् ॥ २< 
जारेण जनयेद्गभं गर्भे त्यक्त र्ते पतो । 
तां व्यजेदपरे राष् पतितां पापकारिणौम् ॥ २५ 
बराह्मण तु यदा गच्छत् परपुसा समन्विता। 
सातुनश्ा वनिदिश्टा न तखागमनं पुनः| ३१ 
कामानमोहादृयदा गच्छेत् त्यक्ता वन्धृन् सृतान् पतिम् । 
सातु नशा परे लोके मानुषेषु चिश्षतः॥ ३२ 

दशमेत् दिनिप्राप प्रायश्चित्तं न विद्यते। 

दशां न त्यजेब्रारौ त्यजेत्रश्ख्छता तथा ॥ २३ 

भरन्त चेव चरेत् कच्छ" छच्छरारश्चःव वानधवा , 
तेषां भुक्ता च परौत्वा च अहोरात्रण एष्यति ॥ १४ 

ब्राह्मणौतु यदा गच्छत् परपु"सा दिखता 
गत्वा पुसां शतं याति व्यजयुस्तान्तु गति | ३५ 

पुसो यदि ह गच्छत् तदश ष्टं भवेत् । 

पिटटमाटण्टहं यच्च जारस्य्वतु तदृग्यहम् ॥ २९ 

उल्लिख्य तदृग्टदहं पञ्चात् चगब्येन श्यति । 
त्यजेनुष्न्मयपात्राणि वस्त्रं काट च शोधये् ॥ २७ 

सश्रारान् शोधयेत् सवर ¶ कं थं श पलोडवान् । 
ताख्राणि पंचगव्यन कांस्यानि रश भस्मभः॥ ३८ 
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प्रायसिन्त' चरेहिो बाद्मयोरुपपदितेम् । ` 
गोहयं दं शां दद्यात् प्राजापत्यं समाचरेत् । ३८ 
दूतरेषामहोराव' एचगव्येन शोधनम् । 

सपुत्रः सहमत्यश्च कयथादू बा द्वणभोजनम् ॥ ४ 

आकाशं बायुरगनिख म्यं भूमिगतं जलम् । 

न दुष्यन्तो दभीख यन्नषु च॑मसास्तथा॥ ४१ 

खपवासेर्वते; पुण्ये: खानस्य नादिभिः । 
जः) ईीमस्तथा दाने; श्यन्त बराह णाः सदा ॥ ४२ 

दूति पाराशर धश्रास्त दश्मोऽष्यायः॥ १०) 

एकादशोऽध्यायः । 

अमध्यरतो गोमांसं चाण्डालाब्रमथापिवा। 

यदि भक्तन्तु विपण रच्छ चान्द्रायय चरेत् । ! 
तथेव चैत्यो ३ श्वस्तदशैन्तु समाचरेत् । 
सू द्रोऽप्ये यदा भुङ् क् प्राजापत्यं समा चरेत् ^ २ 
८चगब्यं पिवेच॒क्द्रो बह्मकूच्' पिवेदिजः। 
एकद्ितरिचतुगोख दद्णाहिप्रादनुक्रमात् ॥ ३ 
शृद्राब्र सूतकसयाब्रमभोञ्यदयान्नमेव च| 

शद्धितं प्रतिपिद्ात्र' पएर्वीच्छर तयेव च| ४ 

यदि सुक्गान्तु वि था अङ्मनादापदापिवा। 

त्नात्वा समाचरेत् सचक्रं बष्टकूशचन्तु पावनम् ॥ ५ 
व्यालेन कुलमाज्नीरेरत्रमुष्कशटितं यदा ¦ 
तिलदभोद ग: प्रोच्य शध्यते नात सशयः ॥ 4 
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शटरोऽप्यभोख्य मुक्घान' पवगब्येन शभ्यति। 

तव्यो वापि ३श्यश्च प्राजापत्येम शष्यति ॥ 9 

एकपङ्क्यु पिष्टानां विप्राणां सह भोजने । 

थच्ेकोऽपि त्यजेत् पात" शओेषमवब्र' न भोजयेत् ॥ ८ 

मोद्ाहा लोभतस्तत पखक्तावुच्छिए्भोजने । 
प्रायशिन्तं चरोदिप्रः कच्छ सान्तपनन्तया ॥ < 

ौयुषण्वे तलशनटेन्ताकफलब्टच्छनम् । 
पलाणड' ठत्तनिर्यासं देवख' कवकानि च । १ 

द्रौच्तौरमविन्लौरमन्नानाडछते दिजः । 
चरिरात्रमुपवासो स्यात् पचगब्येन श्यति ॥ ११ 
मण्ण्डु क भक्तयित्वा च सूषिकमांसमब च । 

ज्ञात्वा विप्रस््वहोरात्र' यावकानेन शुध्यति ॥ १२ 
्षतियो वापि वेश्यो वा क्रियावन्तौ शुःचततौ । 
तदृग्यरेषु हिज भज्य डव्यकव्ये षु नित्यथः ॥ १२ 

` तं तैलं तथा चौर ड़ तेलेन पाचितम् । 
गत्वा नदत विप्रो सुद्ोया च्छ द्रभोजनम् ॥ १४ 

्न्नानाडुधते विप्रा; सतक रटतकेऽपि वा| 
प्रायश्चित्त कर्थं तेषां वर्य वं विनिदि भेत् ॥ १५ 
गायतार सच्खणा शदः खाच्छद्रसतके। 
वेश्यः प चसह ण ॒त्रिसहस्रेण च तिय: ॥ १६ 
बराह्मणस यदा भुङ्क्त प्राणायामेन शुध्यति । 

अथवा वामदेग्येन साम्ना चेकेन एष्यति ॥ १७ 
शष्कात्र गोरसं खर हं शुद्रवेशमन आगतम् । 
पक विप्रे पतं भोज्य तन््तुरत्वौत् ॥ १८ 
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आपतकीलेत विप्रस मुक्त शद्रे यदि । 
सनस्तापेन शष्येत दुपदां ला शलं भेत् ' १९ 
दारनायितमोपालकुलमितलाश्सोरिणः। 

एते शूद्रेषु भोज्यान्रा यचाद्मान निवेदयेत् ॥ २ 
शृद्रकन्धासमुतूपन्रो बाद्मणन तु संस्कंतः। 

संस्क तस्तु भ्वेद्यसो ्संस्कारेस्त॒ नापितः ॥ २१ 
्द्ियासच्छदरकन्यायां रुसुतषन्नस्तु यः सखतः 

स गोपाल दूति ज्नयो भोज्या विप्रन संशय; ॥ २२ 

वश्यकन्यासमुत्पन्नो बाद्यणेन तु संस् 

अकः सतु विन्नयो मोज्यो विप्र नं संशयः; ॥ २३ 
भाण्डस्यितमभोच्छष ऊलं दातं पयः 

अकामतस्तु यो गुरूती प्रायश्िन्तं कथं भवेत् ॥ २४ 

जाह्मणः दत्यो वेश्यः गद्रो वाप्युपसपति। 
बद्मकूर्चोपवासेन यथा वेद निष्कतिः ॥ २५ 
शृद्राणां नोपवासं स्याच्छद्रो दानेन श्एव्यति | 
बद्रयकूचमदोोः7त्र' खपाश्षमयि शोधयेत् ॥ २९ 
गोमूत्र" गोमयं सर दधि सर्पि कुश्ोटक्म् | 

निद ष्ट पञ्चगव्यन्तु पवित्र पाप्रन्ःशगम् + २७ 

गोमू छष्णवशोयाः श्व ताया गोमयं इरेत् । 
पयश्च तास््रवणोवा रक्ताया द्ध चोच्यते \ २८ 
कपिलाया तं ग्राह्य रूवं तांपलमेव वा । 
गोसूतरद्य पलं दद्यादन्नसिपलदुच्यते ॥ २८ 
अज्यव्येकपलं ददादर्गछाद्ान्तु गोमयम् 
च्तौरं सतपल' दद्यात् पनमेकं ुयोटकम् ॥ २ 

॥ 1.6 
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गायन गश गोमू" गन्धहारेति गोमयम् । 
भाप्यायस्ेति च च्छीरं दधिक्रावृति ° दधि ॥ ३। 
तेजोसि शक्रभित्याज्ध टेवद्यत्वा क योद् कम् । 

प ् रगव्यष्या पूतं ख्थापयेदग्निसच्रिधौ | ३२ 

भपोद्िष्ेति चालोष्प मानस्तोरति मन्यव् । 
सपावरास्तु ये दभा अ च्छव्राग्राः शक(त्विषः | १९ 
एभिरूह त्य डोतयं पञ्चगव्यं यथाविधि । 
षूरावतो षूद विष्णमैनस्तोके च थंवतौ। 
एतै रूढ त्व होतव्यं तेषं स्यं पिवेत् ॥ ६४ 
ख लोदय प्रणवेनेव निमाच्य प्रणवेन तु । 
खत्य प्रणावेनेव पिवेचच प्रयथेन तु ॥ १५ 
यत्त्वगश्ख्िगतं पापं देरे तिष्ठति देहिनाम्| 

जद्कूशचो दहेत् सवं यये वाग्निरिषेन्धनम् ॥ २६ 
पिबतः पतितं तोयं भाजने सुखनिः तम् | 

अपेयं तदिजानौयादुक्गा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३७ 
कूपे च पतितं द्रा श्लश्गालौ च मकंटम् । 
भस्थिच्मादि पतितं पोतवामेष्या अपो दिजः ॥ श८ 

मारन्तु कूपे काकश्च विड्वराहख रोष्कम् । 

गावयं सोप्रतोकश्च मयूरं खड़.गकं तथा | ३९ 
वेयाघ्रमाच्त सं वा क्णपं यदि मव्नति | ४. 
तडागव्याथ इट्य पोतं ख्यादुदक यदि । 

प्रायञ्िन्तं भवेत् पु"सः क्रमेतेन सवशः ॥ १ 
विप्र; शध्ये स्निरात्र ण सव्रियस्तु दिनदइयात् । 

एकाडेन तु वैश्यस्तु द्रो नक्तेन श्यति, ४२ 
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परपाकमिरृष्चस्य परपाकरतस्य च | 

अपचय च अङ्गाब्र' हिजश्ान्द्रायथं चरेत् ॥ ४९१ 
भपचस्य च यहान दात॒श्चास्य कतः फलम् । 

शाता प्रतिग्रहीता्हौ तौ निरयगामिण्णौ | ४४ 
ग्टडोलाग्नि' समारोप्य पञ्चयन्नाच वक्ेयेत् । 
परपाकनिरटन्तोऽखौ मुनिभिः परिकौन्तितः । ४५ 
पश्चयत्त' खयं रत्वा परावब्रेनोपजोवति । 

सततं प्रातश्य्याय परपाकरतो हि सः | ४६ 
ग्डदष्यपर्म्रयो विप्रो ददाति परिवल्नितः । 
ऋषिभि ्म्मतच्त्ेरपचः परिकीन्तितः ॥ ४७ 
युग युगे चये धन्परास्तेषु धषु ये हिजाः । 
तेषां निन्दा न कल्तव्या यगरुपाहि बराह्मणाः ॥ ४८ 
इषद्ग रं बासणस्योक्षा त्वक्ारचच गरोयसः । 
ज्ञात्वा तिष्ट बह; ओेएमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥ ४९ 

ताडयित्वा णेनापि कण्ठे वावद्दयम वाससा । 

विशदेनापि निल्लिं त्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ ५० 
अवगूय तहोरात्रः विरात ्ितिपातने। 

अ तिलच्छद्च रुधिर छच्छ्रमन्तर शोणिते ॥ ५१ 

मवाहमतिरूच्छर" स्यात् पाशिपृ रात्रभोजमम् । 

विरालुपवासः स्यारितिहृच्छरः स खन्यते ॥ ५२ 

सर्वेषामेव पापानां सङरे समृ पस््धिते। 
अतस दस्रमभ्यस्ता गायत्रमैयोघनं परम् ॥ ५९ 

दूति पाराशर धमःथासते एकादयोऽभ्यायः॥ ११ 



इाटशोऽघायः । 

दुःखभ्र.यदि पश्यत् तुबान्तेवाच्तुरक्मणि ^ 
मेथने प्र तथूमे च खानमेव विरः ॥ ! 
अन्नानात् प्राश्य विरम. सुराया पिवते यदि 
पुनः सखंस्कारमष्टन्ति तयौ वख्ष दविजातयः ॥ २ 
लिन मेखला,दण्डो मेच्चचथ्था व्रतानि च। 
निवकरन्ते दिजातीनां पुनःससरूमरसर्मःणि॥ डे 

सनो द्रस्य ठ दगथं आपत्य विष्मैयते। 

पंचगब्ध' ततः रुता खात्वा पौत्वा विष्यति ॥8 

जला ग्निपतने सेर प्रवज्यानागकंषु च} 
प्रत्यवसितमेतेषां कणं -चि!र्णीय्ते ॥ 8 

प्रालापत्छदयेसपि तोपैभिगमनेन च । 

इसे काद श्द्ानिन वश ग्भ्यान्त तं त्रया; ॥ ६ 
मद्य्य प्रयद््य(नि वने रप्था चतुः4+चयम् । 

सशिखं वपन क्त्वा प्राखापलत्यः्यं चरेत् ॥ 9 
गोयं दश्िणां दया च्टः. {डः खायश्. योऽ्रवौत् 

मुच्यते तेन पापेन ब्राह्मणत्व च गच्छति ॥ < 

सनानि प्च पुण्यानि कशैन्तितानि मनोषिभिः ; 

माम्नयं वारूणं बाद दायव्य' दिव्यमय च ॥ < 
आग्नेयं भस्मना खाममवगाद्त् दार्णम्। 

अपोहति तदू ब्राह्य' वायव्य रक्षा स्तम ॥ ! 

यत्तु सातपबघेण खानं तर्व्यमुखते । 
तत्र खाने भु गङ्गायां ज्ञातो भवति मानषः ॥ ११ 
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ज्ञाक्ायं निप्रमायान्त' देवाः पिढगसेः सड । 
गष्भूता हि गच्छन्ति षान्ताः सलिलाथिनः। १२ 

निराशास्ते निवन्तन्ते वस्निष्पमीडने सते । 
तस्मात्र पीडयेदस्रमङ्ृत्वा पितम ॥ ११ 
विधूनोति हि यः केशाम् स्नातः प्रख्रषतो हिल; । 
आचामेदा जलयखऽपि स वाद्यः पिदटरैवतेः ॥ १५ 
शिरः प्रावन्त कं वहा सुक्तकच्छशिखोऽपि वा, 
विना यन्नोपवीतेन भाचान्तोऽयश्चिभ वेत् ॥ १४ 
जले ्यलस्थो नाचामेज्नलस्थश्च बहिः स्थले । 
खमे समष्टा समाचान्त उभयत श्चिभवेत् । १६ 

ख्नात्वा पौत्वा चुते पत भुक्तो रथ्योपसपयो | 
चान्तः पुनराचामेडासो विपरिधाय ख ॥ {७ 

भ्ुते मिष्ठोवने चेव दन्तोर्कष्ट तथादृते । 

पतितानां च सम्भाषै दच्िणं श्रव स्पृशत् ॥ १८ 
बरह्मा वि्णुच्चरुद्रख सोमः सूर्ग्याऽनिलस्तया | 
ने सवं ह्यपि तिष्टन्ति कथं धिप्रख्य दक्षिणे ॥ १८ 
दिवाकरकर पूत दिवाख्ानं प्रथस्छते। 
अग्रस्तं निधि खानं राष्टोरन्यत दथंनात्॥ २. 
मरूतो वसवो रुद्रा मादित्याख्ादिदेवताः। 
सतं सोमं विलोयन्ते तस्मात् ज्ञानन्तु तदृग्ररे ॥ २१ 
ख लय च्च विवार च संक्रान्तौ ग्रहणेष च । 
संवय।( दानमेतेषु नान्यत्र ति विनिखयः ॥ १२ 
पुत्रजन्धनि यन्न च तथा चात्ययकम्यणि । 

रा्टोच्च द॑ने दानं प्रयस्तं नान्यथा निशि। २३ 
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महानिक्ा तु बिन्नवा मथ्वश्छप्रहरदयन् । 
भ्रदोषपञिमौ याम्यो दिनवत् खानमा्रेत् | २४ 
चत्वटर्चितिष्यश चणडालः सोमविक्रयौ । 
एतांस्त् बाणः स्पृरा सवासा णकमाबिशेत् ॥ २५ 
अख्िखश्चयनात् पूवं रिता जानमाचरत। 
अन्तस्यारे विप्रख्य पूवं माचमनं भवेत् ॥ २६ 

सवे नङ्गासमं तोयं राग्रस्तं दबाकर । 
सोमग्रहे तयेवोजं खानदानादिकर्सु ॥ २७ 
कु ्पूतन्तु यत् स्थामं कुथ गोपस्य हलः । 
कुशे नोह ततोयं यत् सोमषानसखमं सतम् । २४ 
अशग्निकाथात् परिग्रधा; सम्योपासमवल्णिताः । 
वेदं चेवानघोयानाः सदे ते टषलाः स्मता; ॥ २९ 
अस्मादृदढृषलभोदेन आ इमेन बिेषतः । 
अध्येतव्योऽप्येकटेथो यदि सवं न गक्धते॥३* 

शट्रा्रसपुटख्याप्यधौयानख् नित्यशः । 

जपतो लुषटतो वापि गतिरुक्ता ल विद्यते ॥ ३१ 
शुद्राव्रं शृद्रसम्पकं शूद्रणतु सहासनम्। 

शूद्राल्न्राना गमच्ापि व्वलन्तमपि पातयेत् ॥ १२ 
खतसूतकपुद्ाङ्गो दिजः गूद्राब्रभोजने । 
अता म विजामामिकां कां योनिं गमिष्यति॥ ३३ 
ग्टध्रो हादथ्र जन््ानि दथ लन्ानि शूकरः । 
श्योनो सप्त जग्ध स्यादित्य मनुरत्रवोत् ॥ २४ 
दक्चिणार्थन्तु यो विप्रः शूद्र ङ्इयाश्विः। ` 
माद्रणस्तु भवेष्छदरः शूद्रस्तु बाद्रशो भवेत् । १५ 
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श्नैनवतं समा चितं सासौनो न बदेद्िजः । 
अ्ञानो हि वरेदयस्तु तर' परिवन्ने येत् ॥ १६ 
अष भुक्तं तयो बिप्रस्तस्मिन् पाव जलं पिवेत्, 
इतं टे व्च पिलाच् साम्मामं-बोपघातयेत् ॥ २७ 
भाजनेषु च तिष्ठत् स्व द्जि कुवन्ति ये {इलाः । 
म टेवास्ल िमायान्तिः निराग्ाः पिब्ररस्तथा ॥ ३८ 
गहश्यस्तु बदा युक्तो धम्परमेवातुचिन्तयेत् । 

पोयधमा्यं सिहयथं न्यायवरन्ती खुवुहिमान् ॥ ८ 
न्धायोपात्नि तवित्तेन कत्तग्यं न्रानरस्षग्णम् । 
अन्यायेन ठु यो जयेत् सवे क्मीवदहष्क तः ॥ ४० 
अग्निचित् कपिला सवौ राजा भिश्चुमं होदधिः। 
हृटमातर" पुनन्ेते तस्मात् पथ्ये ततु नित्ध्ः ॥ ४१ 
अरणि शणमान्नीर चन्दनं मणि छतम् । 
तिलान् रुशाजिनं छागं गहे चेतामि रण्वयेत् ॥ ४२ 
गवां थतं सेकटटषं यत्र तिषटत्ययन्वितम् । 
तत् शैवं दथगुशितं गोचमा परिकौत्ति तम् ॥ ४१ 

 जद्मदइत्यादिभिगैर्स्यो मनोबाक्षायकरगलेः । 
एतदोचम्परदानेन सुच्यते सवेकिख्विषेः ॥ ४४ 
कटुम्बिने दरिद्राय यौवियाय विशेषतः । 
यकशशनं दीयते तस्मे तदायं दिकारकम् ॥ ४५ 
भा घोड़गदिनादवक् खानमेव रजस्वला । 
अत ऊहं तिरा" स्याडुश्यना मुनिरनवोत् ॥ ५६ 
युगं यगदबं रव वियुगं च चतुर्यगम् । 
चार्डाल प्ति कोद् क्याह्पतिता नामघः क्रमात् ॥ ४७ 
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ततः सभ्रिधिमात्र ण सचेलं जानमाचरेत् । 
खालवावलोकयेत् सयमचन्नानात् स्यु थते यदि ॥ ४८ 
वापौकूपतडामेषु ब्राह्मणो ज्नानडु ` लः । 

लोयं पिवति वक्त ण खयोनौ जायते घर वम् ^ ,€ 
यस्तु क्रः पुमान् भायां प्रतिन्नायाप्यगम्यताम् । 

पुनरि च्छति तां गन्तु" विप्रमध्ये तु खाययेत् ॥ ५. 

यान्त क्ररस्मोश्रान्तया क्षुत्पिपासाभ्या६ तः 1 
दानं पुण्यमसतवा च प्रायखित्तं दिनत्रयम् ॥ ५! 

खपस्पृशेत् तिषवण' मद्मनद्युपसङ्गमे । 
षदोणौन्ते चेव गां टा बाह्यणान् भोजये | ५२ 
ङूराचारख्छ विप्रस्य निषिद्ाचरणस्य च। 

अत्र सक्ता दिजः कुव्थाहिनमेकमभोजनम्॥ ५३ 

सदाचारस्य विप्रद्य तया वेटान्तवादिनः । 

भुक्लाच्र' सुते पापाददहोरावन्तु > मरः ॥ ५४ 

अर्होच्छटमघोच्छिटमन्तरौसख्तो तथा । 

रच्छत्रयं प्रकूर्वोत अशौच्मरणं तथा ॥ ५५ 

ष्ट्रं देव्ययुतच्चेव प्राणायामशतत्रयम् । 
पुष्यतोर्येनाद्रेशिरः जानं हादशसद्धयया । 
हियोजनं तौथयात्ा सच्छरमेवं प्रकश्पितम् ॥ ५६ 

ग्टषख्यः कामतः कय्याद्र तसः सेचनं सुवि। 

सहखन्तु जपे व्याः प्राणायामे स्िभिः सष्ह | ५७ 

चातुश्योपपन्रस्तु विधिवद््रह्मघातकं । 
समुद्रसेत॒ गमने प्रायश्चित्तं विनिद्र यत् | ५८ 
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सेतुबन्धपथे भक्तां चातु ण्यात् समाचरेत् 
व्ल यित्वा विक्र ख्ांग्डत्रोपानदिवज्ि तः ॥ ५९ 
अहं दुष्क तकमा > महापातककारकः 
खददारेषु तिष्टामि भिन्तायों बद्मघातकषः ॥ ६० 
गोङ्लेषु वसचचेव ग्रामेषु नगरेषु च । 

तथा वनेषु तो्षु नदौप्रसरवणेषु च | ६१ 
एतेष ख्यापयन्रेनः पुण्यं गता तु सागरम् 

द शयोजनविस्तौयं शतयोजनमायतम् ॥ ६२ 
रामचन्द्रसमादिष्ट नलसख्चयनञ्चितम् । 

सेत दष्ट समुदरख बह्मदत्यां व्यपोहति ॥ ६३ 
यजेत वाश्वमेषेन राजा तु ्थिवौपतिः। 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म बासार्थमुपसएति | ६१ 

सपुत्रः सह भले ख कुबधादूवरा ह्यणभोजनम् । 
गाश्चेकशतं दद्याचतुश्येषु दक्षिणाम् ॥ ६५ 
्रह्मणाना प्रसादेन ब्रह्मद्या तु विसुश्यते। 

 सषनस्थां स्यं इत्वा बरह्महत्यानतं चरत् ॥ ५६ 
मदपश्च दिजः कुाव्रदीं गत्वा ससूद्रगाम् । 

चान्द्रायणे ततच्रौणं कुथादू बाद्मणभोजमम् ॥ ५७ 

अनुडुत्सदहतां गाञ्च दद्याद्धप्रं षु दक्षिणाम् ॥ ६८ 
अपहत्य रुवणेनतु ब्राह्मणस्य ततः खयम्, 
गच्छेन्युषलमादाय राजाभ्यासं षधायतु॥ ८९ 
ततः शुदहिमवाप्रोति रात्रासौ सुक्क एव च। 
कामक्रारछतं यत् ख्ाव्रान्यथा बधमद्टेति ॥ ७० 



५४० पराशरसंखिता । ` 

आआसनादयनादूयानात् सम्भाषात् सशूभोजनात्। 

संक्रामन्ति हि पापानि तेलविन्दुरिवाश्भसि ॥ ऽ! 
चान्द्रायाणं यावकश्च तुलापुरुष एव च । 

गवाद्ेवानुगमनं सवं पापप्रणाशनम् ॥ ७२ 
एतत् पाराशरं शास्त श्लोकानां शतपच्चकम् । 

दहिनवत्था समायुक्तं धर्शास्तख्छ सग्रहः | ७२ 
यथाध्ययनकमाणणि घर्मशास्रमिदं तथा । 

अथयेतव्यं प्रयनब्नन नियतं खगेगामिणा ॥ ७४ 
दूति पाराशर धमश्ास्ते हादशोऽष्ययः॥ १२॥ 



विष्णुसंहिता । 

प्रधमोऽष्यायः । 

ह्यरात्रणं व्यतोतायां प्रव पद्मसम्भदे। 
तरणः सिष्ट्तन् तानि ज्ञात्वा भूमिं जलामुगाम् ॥ ! 
जलक्रोडारुचि शभं कल्पादिषु यथा पुराः 
वर {हमास्थितो रुषमुच्जष्टार वखुन्धराम् + २ 

ठेदपादो दूषदं एः कत॒दन्तचचितमुखः; । 
अग्निजिह्वो दभ रोमा बद्मयश्येर्षो महातपा ॥ २ 
अष्टोरात्र चणो दिव्यो वेदाङ्गच्छुतिभूषणः । 
पज्यमासः खवातुण्ड; सामघोषमदहासनः ॥ ४ 

धद्मसत्यमयः ग्रोमान् क्रमविक्रमत्तत्रूतः | 

प्रायखिन्तमयो बौर; पश्जानुम हाटषः ॥ ५ 
उन्टात्रन्नो होमलिङ्गो बौजोौषसिमदहाफलः । 

वेद्यत्तरात्मा मन्तस्फिग्वितः सोमशोशितः ॥ ६ 

वेदिस्कन्धो इवि गन्धो दव्यकव्यादिवेगवान् । 
प्राम्बशजामो दयूतिमान् नानारोच्वाभिरन्वितः॥ 5 
दक्तिणाहदयो योगमदामन्मयो महान् । 
उपाश््ा्टरूचिरः प्रवग्धावन्ते भषण; | ट 
नानाच्छन्दो गलिपथो गुद्योपनिषदासनः । 
षशायापनोसहायोऽसमै मणिणृङ्गः इवोदधिः ॥ < 



४५४२ विणसंडहिता) 

मदो सागरपग्धेन्तां सश लवनकाननाम् । 
एक्ाखेवलजलभ्वशापेकाणेव गतः प्रमु | १० 
दं्टाग्रण समुदत्य लोकानां हितकाम्यया । 
आदिदेवो महायोगौ चकार जगतो एनः ॥ ११ 

एदं यज्नवरा्ेण भूत्वा भूतह्िताधिंना । 
ख्डता ्यिवो सवौ रसातलगता पुरा" १२ 
ख ह त्य निश्चले स्थाने खूापिता च तथा खके । 

यथास्थानं विभज्यापस्तदता मधसदनः । १३ 

सामुद्राञ्च समुद्रेषु नादेयाख्च नरोषु च 
पखलेषु च पाल्लल्यः सरःसु च सरोवराः | !४ 
पातालसप्रकं चकर लोकानां सप्तकं तथा । 

दौपानामुद धीनां च स्यानानि विविधानि च॥ १५ 

सखानपालाज्ञोकपालात्रदोशंलवनस्यतोन् । 
ऋषांख सपधमरन्नान् वेदान् साड्गान् खराररान् ॥ {६ 

पिशाचोरगगन्ववे वदद रात्तरूमानुषान् । 
परशुप्रचिष्गादांख भृतमग्रामं चतुरिघम्। 
सबेन्द्रचापश्पाद्यान् यन्नांख्च विविधास्तथा | १७ 

एर वराहो भगवान् कछव्वेदं सचराचरम् । 

जगशज्नगाम नोक्रानामविन्नातां तदा गतिम् ॥ १५. 

अवित्रा गतिं वाते देक्देवे जनारने। 
वुधा चिललयानास काणतगरं भविधति॥ {< 

ष्च्छामि म्ययं गत्वा स म बच्यन्यसंश्चयम्। 

मदौयां बहते चिन्तां मित्येव सदामुनि; ॥ २ 



विष्णु» हिता| ४४३ 

एः सा निखयं कत्वा देवौ सौरुपधारणो । 
अजगाम कयन द्रष्ट हर्वास्ताच्च कश्यपः ॥ २१ 

नी लपङ्जपताक्तों शारदेन्दुनिभाननाम् । 
अलिसङगलकां शञ्वां वन्धुजोवाधरां भभ | २: 

सुभ्नर' खप्रच्मदशनां चारुनासां नत्तुवम् । 
कम्ब कटां सं हतो स* पोनोरूजचनस्थन्ेम् ^ > 

विरेजतुस्तनौ यख्ाः समौ पीनौ निरन्तरो} 
शक्रेभङ्ग्मसङइगाशो चातकुम्भसमदातौ | २४ 
खणालकोमलो वाइ करौ किशलयोपमौ ¦ 
रुकस्तम्भनिभावूरुगूट् द्रि च जानुनो ॥ २५ 

जङ्क् विरोमे खुषमे पदावतिमनोरमो। 
जघनच्च घनं मध्य वघा कंशरिणः शिशोः ॥ २६ 

प्रभायुता नखास्ताखरा रुप सव मनोदरम् । 
कुवीणं वौक्ितेनित्यं नौलोत्पलयुता दिशः ॥ २७ 
कुवी णां प्रभया देषीं तथा वितिमिरा दिशः। 
सुघ्रच्छणक्तवसनां रन्नोत्तमविभूषिताम् | र 

पन्या सेव खुमतीं सपद्मामिव कु*तोम् । 
रुपयौ वनसम्पन्नां विनीतवदुषख्िताम् । 
ममोपमागतां हृष्टा प्रजयामास कश्यपः ॥ २८ 

उवाचतां वरारोहे विज्ञातं दूगतं मया । 
धरे तव विश्णलाक्ति गच्छदेवि जनाद नम्। 
-स ते वच्यत्ययेषेण भाविनो ते यथा सितिः॥ ३० 
सोरोदे वस्तिस्तसखय मया क्ता एमानने। 
ध्यानयोगेन चारेक्गि तज्न्नानं तत्प्रसादतः॥ २१ 



$#6ै विशसंश्िता 1 

दत्यबमुक्रा सम्प ज्य कश्यप वद्धा ततः। 
प्रययौ केशष द्रष्ट" ् षौरोदमथ सागरम् ॥ १२ 
सा ददटशाषख्तनिधिं चन््ररश्मिमनोहरम् । 

पवनच्लोभसच््ातवोचोशतसमाकुलम् । १३ 
खिमवच्छतस ङ्गां भूमण्डलमिवापरम् । 
वोचोह शते धब लिते राहयानमिव क्तितिम् ॥ ३४ 
तेरेव शुभ्रतां चन्द्रे बिद धानमिवानिशम् । 
अन्तरस्थेन हरिणा विगता षकल्यधम् । 
यश्मात् तस्मात् तु विभ्रन्त' सुशम्रां तनुमूल्नि ताम् ॥ २५ 
पाण्डरं खगमा गम्यम धोमुवनवन्ति नम् । 

दृन्द्रनौलकडागाय्धं विपरीतमिवाम्बरम् | २६ 
फणावलोसशुद्तवनसङ्समाचितम् , 

निर्म्ाकमिव शशाहवि स्तीणं तमतौव हि ॥ ३७ 
त दृष्ठ तत्न मध्यस्य दह कंशचवालयम् 

अनिर श्यपरोमाणमनिह श्यदिसयुतम् ॥ ३८ 
शे षपयथङ्गं तस्मिन् ददं मधुष्टनम्। 

शेषाहिफणर त्रा शुडुवि भाव्यमुखाम्ब् जम् | ३८ 
शशाहशतसडइाशथं सग्यायुतसमप्रभम् । 
पीतवाससमनच्तोभं सवर त्रविभृपितम् ॥ ४० 
मुक्टेनाकेवणंन कुयडलाभ्यां विराजितम् | 
संवाद्नमानाङ्धि युगं लच्छ्ा करतले: शुभे; । 
शररधारिभिः श्ल: सेव्यमानः समन्तत; ॥ ४१ 

तं हृष्टा एण्ड रोकाक्तं ववन्द मधपुदनम् 
जानुभ्यामवनां गत्वा विज्ञापयति चाप्यथ ॥\४२ 



 विष्णुषंडिता। १६५ 

उह तां त्वया देव रसातलतलं गता । 

स्वे स्याने स्थापिता षिष्णो लोकानां हितकाम्यया ॥ ४१ 

तत्राधुना मे देवेश का तिव भविष्यति । 
एवमुक्तस्तदा देव्या देवो वचनभववौत् ॥ ४४ 
वर्णा खमाचाररताः यास्नेकततृपरायणाः 1 
त्वां घरे धारयिष्यन्ति वेषां चखहार आहितः । ४५ 

एवमुक्ता वसुमतो देवदेवमभाषत । 
वणौ नामाश्रमाणांच धम्मान् वद सनातनान्, 

त्वत्तो योतुमुच्छामित्वं हिमे परमा गतिः| ४६ 

नमस्त देवदेवेश देवारिवलखघदन । 
मारायया जगत्राय शहृ्चक्रगराधर ॥ ४७ 

पद्यनाभ द्ृषोकेश महावलपराक्रम । 
अतौन्द्रिय खदुष्यार देव शाङ्ग धनुकषैर ॥ ४८ 

वराह भोम गोविन्द् पराश पुरूषोत्तमः । 
हिरण्यकेथ विश्ात्च यज्नमूक्तं निरच्लन ॥ ४९ 

चेत्र च्त्रन्न लोकेश सलिलाम्तरशायक । 
मन्व मन्ववहाचिन्ध्य वेदषैदाङ विग्रह | ५० 

जगतोऽ समग्र ख्िसंदारकपरक । 

सवं धमन्न घमाङ्ग धायोने वरप्रद् ॥ ५१ 
विष्डक्से नाण्डत व्योम मधुकोटभखदन । 

द्रतां ट 'हणान्नेय स्वं सवभयप्रद् ॥ ५२ 

वरेण्यानघ जोमुताव्यय निबैणकारक । 

आप्यायन अपांस्छान चेन्याधार मिष्विय॥ ५३ 



५४६ विष्णसंड्िता। 

सपशोषौध्वरगुरो पुराण पुरूषोल्लम । 
भरुवाश्चर ख मूच्छ श भक्तवत्सल पावन ॥ ५४ 
त्वं गतिः सबदेवानां त्वं गतित्र ् यवादिनाम् । 
तथा बिदितवेद्यानां गतिषू्व" पुरूषोत्तम ॥ ५५ 

प्रपत्रास्ि जगन्राथषप्र्व वाचस्पति प्रखन् । 

स्ुब्रह्मणयमनाष्टं वर्खेलं वश्ुप्रदम् ॥ ५६ 
महायो गवलोपेतं श्िगभ ताचि षम् । 
वादेवं महासानं पुष्डरोकाक्मच्युतम् ॥ ५७ 
सुरास्रगुरू देव विखु भूतमहेश्वरम् । 

एकव चतुबीइ' जगत्कारणकारगाम् ॥ ५८ 

ब्रूष मे भगवन् घर्खातुर रणस्य श्लाश्वतान् । 
भआख्माचारसंयुक्रान् सरहस्यान् ससग्र्टान् ॥ ५९ 

एवमुक्तस्तु देवेशः पुनः च्षौणैमभाषत । 
खण देवि घरे घशांचातुन् ण्यस्य श्वाश्वतान् । 
भखमाचारसयुक्तान् सरहस्यान् ससग्रद्ान् ॥ ६० 
येतुत्वां धारयिधन्ति सन्वस्त षां परायणाम् । 

निषसा भव वामोरू काञ्चनेऽस्मिन् वरासने ॥ 

सख्खास)ना.निवोषघ लत्वं घम्मात्रिगदतो मम। 

शुवे वे ष्णवान् धमागन् खखासोना धरा तदा ॥ ६२ 
दति.२ ष्णवे घर्मीशास्तं प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 



दितोयोऽध्यायः 

ब्राह्मणः चत्रियो र्यः शृदरद्चैति वर्णाश्चत्वारः ॥ १॥ 
दैषामाद्या हिनातयस्दयः ॥ २ ॥ तेषां निषेकाद्यः श्था- 
नान्तो मन्तवतूक्रियासमूहः ॥ २ ॥ तेषांच धमः बराह्मण 
खाध्यापनम ; कत्रियख शम्बनित्यता ; रेश्यस्य पशु- 
पालनम् ; शद्रह्य दिजातिशूषा; टिजानां यजन 

ध्ययने ॥ 8 ॥ 
अथेतेषां एत्तयः- जाश याजनग्रतिग्ररौ ;, सति- 

यय क्तितित्राणम्; कपिन।ररवाणिन्यङुसोदयोनि- 

प्ोघशानि ग्द; शूद्र सःशित्मानि॥५॥ अापदय 
नत्तरा ठत्तिः \ £ 

चमा सयं दमः रोच दानमिन्दिथसंयमः ¦ 
अर्दिसा गुरु्मूपा तौध्मनुसरणं दया ॥ ऽ 
खल्व लोभनगून्यतवं देवबाद्यणपूजनम् । 
अनभ्यसया च तथा घन्यः सामान्य उचते ॥ ६ 

दूति वेग्णवं षधाकाय दितीयोऽष्याय; ॥ २॥ 

(कन्न 

हतोयोऽष्यायः | 

अघ राध्यः ॥ १ प्रजापरिपारनम्, वर्णाश्रमाणां 

शवे वे घ्य व्यवस्थापनम् ॥२॥ राजा च जाद्लं पशव्यं 
४ = श् ~ = 

कद्धोपेतं देशमा धयेत् कब्यमूद्मरायन्च॥०॥ न्न वन्न 
५४ 



५७८ विष्णुसं ता । 

महोवारिदक्च[गरिदगौ णामन्यतमं दुभेमाश्रयेत् ॥ ४ | तेत्र 
सखसखग्रामाधिपान् कयात् । दशाध्यच्चान् ॥ शताध्यन्नान् । 

दे शाध्यत्तांञ्च | ५॥ ग्रामरोपाशां ग्रामाध्यन्ञः परिचार 
कुात्॥ ६॥ अशक्तो रशग्रामाध्यक्षाय निवेदयत् " ऽ 
सोऽप्यथक्रः शताध्यत्तायथ। सो,यशक्तो देशष्यन्नायः । 
दे गाध्यकललोऽपि स्वना दोषमुच्छिन्यात् ॥ ८ ॥ माकर 

शखतरनागवनेष्वापान् नियुष्ोत । घिष्ठान् षमकाय्येषु | 
निपुणानयंकार्येष। शूरान् संग्रामकमीरु। खग्रातुग्रंषु। 
ष्ठान् स्वौषु ॥ € | प्रजाभ्यो वल्यथं संवतसरेण धान्यतः 
घटम यमादद्यात्। सवे श येभ्य ॥ १८ ॥ हि शतं पणु- 
हिर ण्येभ्यो वन्तं भ्यञ्च | ११॥ मांसमधुष्टतौषधिगन्ध पुष्य- 
मूनफल-रसदारूपत्राजिनख्डारु्डाश्मभारड ` दटेभ्यः पष्टः 
भागम् ॥ १२ ॥ बाह्मणेभ्य करादानं न क्यात्, ते हि रान्नो 

धश्मकरदा; | १२" राजा च प्रजाभ्यः सृरतदुष्क् तपष्टःग- 

भाक् ॥{४॥ खटेशपणयाच्च श्ल्कवाशं दशमम्नददत्, 
परदे शपश्याचवि शतितमम् | १५॥ भ्रस्थानमप्क्रामन् 

सवौपदहारमाप्रयात् ॥ १६ " शिल्िनः कर््जोविनच्च शुद्राख 
मातिनें रात्रः कर्म कुखयुः ॥ १७॥ खाम्यमात्यु^+ कोय- 
दण्डराष्रमित्राणि प्रसरतः ॥ १८॥ तर.षरांख्च हन्यात् ॥ 

१८ ॥ खराष्परराद्रयोञ्च चार चत्तः खात् ॥ २० | साधनां 

पूजनं कुत्! २१॥ दु ख हन्यात् | २२॥ शत् मितो. 
दासोनमध्यत्षु साममददानदग्डान् यथाह यथाकालं 
प्रयु्ौत ' २९३॥ सन्धिविग्रहयानासनसंशयदं धीभावांस 
वथाकालमाश्येत्॥२४॥ चैतं मारशौपे वा यातां 



विष्ण "हिता। १४९ 

यायात् । परख व्यसने वा॥२५॥ परदेशाबाषमी तदं श- 
ध्मान् नोन्द्ात् ॥ २६ ॥ परोनाभियक्तश्च सवना 
ख राष्र' गोपायेत् ॥ २७। नासि रान्नां समरे तनुल्याग- 

सटशो धमः ।॥२८॥ गोव्राह्मणव्ृपतिसिव्रघनदारजीवित- 
रस्षणादूये हतास्ते खग्भाजः । वसद ररत्तगार्थे च | :८॥ 
राजा परपुराषाौ तु तत्र तत्कलोनमभ्षिद्धेत् ॥ २०, 
न राजकलम्च्छिन्दात् अन्यत्राञलोनराजकुलात् | ३१॥ 
षटगयात्त न्तोपानेष्वभिरतिं न कुव्यात् । २२ । आटादाराण 
नोच्रन्यात् । ३३ । नापातवधीं खात् । ३४, आआकरेभ्यः 

सगमाददयात् । २५। निधिं लमा तद ब्राह्मरभ्यो ददात्, 
दितोयमड' कोशे प्रवेणयेत् । २६ । निधि ब्राहमणो लब्धा 
स" मादात् २०। क्ंतियतुथेमं शं रार दद्यात् च॒. 
मंथं त्रागणेभ्योऽ्चमादद्यात्। ३८ । वेग्य्चतुयम॑शं रान्न 
दद्यात् ब्राद्मणेभ्योऽदम यमादद्यात्। < । शृद्रच्चावाप 
दादशधा विभज्य पचांशान् राज्ञ ददात् प्चांथान् गाह्य 

ोभ्योऽ णटयमादद्यात् । ४* । अनिषेदितविन्नातख स^. 
मपडरेत् | *१। सखनिहिताद्राज्ने बाद्णवष्न' दादशमःशं 
दद्युः! ४२। परनिहितं स्वनिदितमिति लुवं स्ततृस ` दण्ट - 
मावहेत्। ४२ वालानाधस्तोधनानि च राजा पर 

पालयेत् । ४४। चोर ̂+ धनमवाण सवे मेव स , वशभ्थो 

दद्यात् । ४५। अनवाप्य च खकोणदेव दद्यात् । ४६। 
णान्तिखिस्ययने दबोपघातान् प्रशमयेत् । ४८ । पररचक्रोप 
घातांख्च शस्तनित्यतया । ,८। वेदेतिहासघमाश्स्त्रा 

क् शलं क्लीनमव्यङ्ग' तपखिनं पुरोहितं च वरयेत् , दीन. 



५१० विशसं हिता \ 

लुब्धानवहितान्छक्गिशम्यनव्रान् सर्वेषु च सहायान् । ४९; 
सखयत्व व्यवहारान् प्येदिदहिनीद्यणेः सारम् | ५०। 
व्यवहारदथने बाह्मण निगुच्नयात्। ५४१। जन्भकमीत्रतो- 

येनाच्च रात्रा समासदः कावा रिपौ मित्रं चये समाः 
कामक्रोधभवयलोभादिभिः कायायिभिरनाडहाग्णः। ५२। 
राजाच सयकारषु सांवत्सराधोनः खात्। ५२। देव 
ब्राह्मणान् सततमेव पूजयेत् । ५४। टबसवी भवेत्। यत्न- 
याजो च।५५। न चाद्य विष्ये ब्राह्मणः सुघा्त्तोऽव- 

सोदेत्। न चान्योऽपि सत्कमनिरतः । ५६ । बाह्म शेभ्यश 

भुवं प्रतिपादयेत् । ५७ । तेषां येषांच प्रतिपादयत् खःश्यान् 
अन्तरप्रमाणं दानन्दोपवणेगच पटे ताम्रपटं वा लिखितं 
खमुद्राङ्तं चागामिषेप्रविन्नापनाथ दद्यात्। ४८) पर- 

दत्तांच मु नाप्रहरेत्। ५,<। ब्राद्म्भ्यः स्टायान् 

प्रयक्छेत्। ६० । स+ त््ामानं गोपायेत् ' ६१। सदश्च नख, 
स्वात् । विषध्रागदमन्दधारौ च! न{९ ठोत्नतुपयुच्रपत्। 
॥६२। स्ितपूवौमिभाषो खात् ! ६२। वध्य पि खकटौमाचरेत् 
। ६४ । अपराधानुरु५च दष्ूड दप्ृद्यपु दापयेत् । ६५ । 
सम्यग् दण्डप्रणयनं कुग्यत् । ६६। हितीयमपराध न् 

कखचित् ्षतत खघश्रमपालयन् नादण्षो नामास्ति 
रान्नः। 

यत्न श्यामो लोह्िताच्छो दण्डश्चरति निभ यः । 
प्रजास्तत्र विवदन्तं नता चत् साधु पष्टति॥ ६७ | 

खरा न्धायदणडः खाद श्दण्ड गत्षु । 
सुहृत् खजिह्यः लिग्धषु बाह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ६ 
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एवं ठत्तस्य चृपरते चिलोच्छ नोनापि ऊगेदतः । 
विस्तोधते यशो लोके ते लबिन्दुरिवाग्मसि ॥ ५९ 
प्रजासुखे खुखो राजा तद्ुःखे यच दुःखितः 
स कोरियुक्गो लोकेऽस्मिन् प्रत्य खगे. मद्धोयते ॥ 9० 

दूति °ष्णवे धर्मशासं ठतोयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

चतुर्घाऽधायः। 
जालस्था ॥मरोचिगतं रजस स णसं ङ्कम् ! १। तदः 

रक लिक्त। । २॥ तत्तवं राजसषपः। ३। तचयं गोर- 
सषेपः । ४ । ततूप्रर्कं यवः । ५। तचयं छष्णलम् । ६ !; 
तत्पञ्चवां सपः । ७ । तदाद शमच्चादम् । ८ । अच्चाईमवः 

सचतुम्ापगः सुवण; ९। चतुषवणंको निष्वः। १०॥ 
ह कशले सः.एते रुप्यमापकः । ११ । ततषोडशकं धरणम् 
१२। ताखरकाप्िकः काषपैपणः । १३। 

पणानां इं शते साद प्रथमः साहसः सतः । 
मध्यमः पच विन्नयः सहन्त व चोन्नमः ॥ १४ 

दति ~ ष्टवे धर्ममयास्दं चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

पञ्चमोऽध्यायः । 
अथ मदापातकिनो नाद्र णवल्नं' सः वध्याः । १ । न 

शारोरो ब्राह्मणस्य दण्डः । २ खदेशाटूत्राद्यण' छताङ्' 
विवासयेत् । 3। तस्य च ब्रह्महल्यायामशिरस्कं पुरुषं 

ललाटे कुव्यात्। ४। खूराष्वजं सरापाने। ५। षद् 
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स्तेये ! ६ । भग गुरुतल्पगमने । ऽ । अन्यत्रापि वध्यकर्मखि 
तिष्ठन्त" समग्रधनमक्ततं विवासयेत् । ८। कूटथासनकन्त् ख 
राजा इग्धात्। < । कूटलेख्यकारञख्र । १०। गरदानिद- 
प्रसद्नतसतरान् स्रौवालपुरुषघातिनख । ११। येच धान्यः 
दशभ्यः कुश्च भ्योऽधिकमपहरोयुः। १२। धरिमभ्यानां 
शतादभ्यधिकम् । १२। ये चाकुलोना राज्यमभिकामयेयुः ! 
१४। सेतुमेदकांख। १५। प्रसद्यतखराणाश्चावका मुक्ता 

प्रदा । १६। अन्यव राजाशक्तः। {७। स्ियमशक्त- 
भन्त् कां तदतिक्रमणीच। १८। दहीनवर्णोऽधिकवणेस्य 

येनाङ्ग नापराधं कुयात् त्देवाख शातयेत् । १<। एका 

सनोपवेगौ कच्छं कताहने निवाख्यः । २०, निटोग्योष्ट- 
इयविहीनः कायः । २१ | अवशदईयिता च गुद हीनः । २२। 

प्ाक्रोशयिता च विजिघ्ठः। २३ दप्ण धर्रापदेशकारिणो 
राजा तप्तमासेचयेत् तेलमार् ।२४। द्रोरण च नाम- 
जातिग्रहणे दयाङ्गलोऽव्य शङ्कनिखेयः ' २५। खतदेश- 
जातिकश्यणामन्यधावादौ काषौपणगतहयं दगदयः । २६ । 
कारखच््रादौनां तथावाद्यपि काषपीपणहयम् । २७ । गुर 
माक्िपत् काष्णैप्रणशतम् । २८ । परख परतनौयान्तेपे कतिः 
तन्तमसासम् । २८ । उपपातकयुक्त मध्यमम् । ३० । 
ले विद्यानां चपर जातिपूगानाच । ३१। ग्रामदेशयोः 
प्रथमसाष्टसम् २२ । न्यङ्गतायुक्रा्तेपे कायेप्रणशतम् ।२३६। 

मायुक्ते तत्तमम् । २४। सवणोक्रोशने दादश्पणान् 
सशद्यः । २५। .डहोनवखणौक्रोशने षड दण दय; । २६। यथा- 
कालमुत्तमसवणगच्ेपे ततप्रमाणो दणडः। ३७ त्रयो बा 



विष्णुरुश्िता । ४४६ 

कापौपणाः ) ३८। शष्कबाक्याभिधाने त्वेबभेव । ३८ । 
धारजयौ सवणा गमने तृन्मसादसं दण्ट । ४० । शोन- 
वणा गमने मध्यमम् । ४१ । गोगमने च । ४२ । अन््ागमने 

वध्य; | ४२। पगुगमने काषौपणपतं दण्डः ॥ ४४ ॥ 
दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छ स । ४५ । तांच विश्यात् ।४६। 
अदुध्ं दुशमिति त्रंवदूत्तमसादसतम् । ४७। गजाण्वोद 

गोघानो त्ेककरपादः कां; ४८। बिर्मासविक्रयो च। 
४५। ग्राम्यपशुषातौ कार्षापणशतं दण्डाः । ५० पगु 
स्वामिने तन्दू्यं दद्यात् ¦ ४१। सारण्वपशघातो पं चागतं 
काषीपणान् । ५२ । प्रक्तिघातौ मत्ख्धघाधी च दश कापर 
पणान् । ५३ कौरोपघात्णे च काषपणम । ५४ । फलोप- 
गमद्रमच्छ्दो तूत्तमसाहसम् । ५४५। पुष्पोपगमद्रुमच्छदी 
मध्यमम् । ५६ । वलनोगुल्मलताच्छदो कषीपण शतम् । ५७। 
टणच्छदेकम्। ५८। सवे च तत्खामिनां तदुतूप्तिम् । 
५९. । हस्तनावगोरयिता दश काषापणाम्। ६० | पारेन 
ध शतिम् | ६१। कारन प्रथमसाहसम् । ६२ । पाषाणेन 

मध्यमम् । ६२! शतसेणोत्तमम् । ६४ । पाद्केशां एककर- 
लुण्ठने दश पणान् दण्डयः । ६५। णशितेन विना दुःख- 
मृत्पादयिता दाति शत्पशणान् । ६€& । सुह शोणितेन 

चतुःषष्टम् । ६७ | करपाददन्तभङ्ग कशेनासाविकन्तंने 
मध्यमम । ६८ । चेशभोजनवाग्रोमे प्रहारदाने च। ६८ । 
नेवकन्ध रावादसक्ण्यसभद्ग चोन मम् । ७० । उभयनेत- 

भेदिनं राजा यावन्नोञ बन्धनान्न विमूञेत् <१। ताहश- 
मेव वा कुथ्धात्। ७२। एकं बहनां विघ्रतां प्रत्येकसुक्रा- 
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दण्डाहि एणः । 9२। उतक्रोश्त्तमनभिधावनां तत् समो 

वन्तिनां संसरताश्च । ७४ । सर्वे च पुरूषपीडाकरास्त- 
ड् घानवब्ययं दद्युः) ७५} ब्राम्यपशपोडाकराश्च । ७६। 
गोऽश्लोष्रगजापद्ार्थेकपादकरः काय्ये; । ७७ । अजावाप- 
हाखंक्षकरख। ७८ । घान्यापहायेकादशगुण' दशा; । 
७९ । शखापहारी च । ८* । खुवणंरजतवस््ाणां पश्चा शत- 
श्त्वभ्यधिकमपहरन् विकरः । ८१। तटूनमक्रादशगुण 
दण्डयः । ८२। सतर पी शगोमयगुडदधिक्तौरतक्रट णः लवण 
खइस्मपक्िमत्स-एतत ल-मांस-मय व)दल-वे णरटन्रयन्यै ह- 
दण्डानामपहन्तां मूल्यात् विगुणं दणड; । ८३ ' पक्रात्रा- 
नाच्च । ८४ पु ण़डरितगु्यवज्ञीलतापणणनामपररणे ८ 
छष्णलान् । ८५। शाकमूलफलपनांच । ८६। रल(पह्यय्य- 
तमसाहसम्। ८७ अनुक्तद्रव्याणामपहन्ती मूलयसमम् । 
र्८) स्तनाः सवमपद्तं धनिकस्य दाप्याः । ८८ । तत- 

स्तेषामभिहितदश्डम्योयः । ८० । येषां देवः प्धारू^पामः- 
पथदायी कार्पपपणानां पचदिं शतिं दण्दः । ९६ । अस 
नारैव्यासनमददच । ८२ । पूजारचेमपूजयंञच । ९२ । प्राति 
वेश्यबाद्यणे निमन्वणातिक्रमे च। ८४१ निमन्धयत्ला 

भोजनादायिनय् । ८५ । निमन्वितस्तस्तथल्युक्तवानभुखानः 

स्ुवणीमाष भ निमन्दयिरख द्िथुखसन्रम । ८६ अभक्तेण 
जाद्मणदूषयिता पोडग खुवणन् । ८७ । जाल्यपडारिणा 

शतम् । ९८ । खुरया वध्यः । €< । स्षलियं दृषयितुस्तदद्म् । 

१००1 वेश्यं दूषयितस्तदरमपि । {०१। शुद्र दृषयितुः 

प्रथमसारसम् । १०२। कामवारेणाश्श्यस्े वांखेक स्युशन् 



विष्ण संहितः! ४५५१. 

व्यः १०२ रजखनां शिफाभिस्ताड्येत्। १०४1 

पच्या नौदकसमीपेऽगुचिकारौ पणशतम् । १०५। तचा. 
पायात् । १०६। डभूक्डााटपरेन्ता मध्यमसादसं 

दण. द्यः । १०७ । तं च योजयेत् । १०८1 डे प्रौडाकरं 
दरव्यं प्रत्तिपन पणश्तम्। १.८ साधारणयापलापौ च) 
११.। योवितद्ाप्रराता च) १११। पिट्टपुताचाथ- 

याज्य्िजामन्योन्यापतितत्यागे च| ११२१ न चतान् 
ज्यात् । ११८1 दरप्रनजितां दवे पित भोजकंख ।{१४। 

अयोग्यकर्मचारी च। ११५। समृद्र्हमेदकः। ११६। 
अनियुक्तः गपरयक्रारी । ११० प्यूनां पु स्त्लोपघातकारो । 
११८ । पितापुत्रविरोपषे ठं साल्लिणां दशपणो दण । 

११-। यस्तयोश्वान्तरः स्यात् तस्सोत्तमसादसम् । १२०। 

तुलामानकूटककन्तच्च । १२१। तदकूटे कूटवादिनख्। 
१२२ द्रव्याणां प्रतिरपविक्रयिकस्य च, १२२३। सन्तूय 

वणिजां पणयमनवंसावरून्ताम् । १२४ | प्रत्येकः विक्रणा- 
वाञ्च । १२५ । खनहीतमूल्यं पण्यं यः क्रे तु+व दद्यात् तख्चपसौ 
सोदयं दाप्यः । १२६। राजा.च परगशतं दण; । १२७। 

्रेतसक्रौणतो या हानिः सा क्रतुरेव स्प्यत्। १२८। 
राजविनिषिद्' विक्रौणतस्तदपद्यारः। १२८ । तारिकः 
स्थलजं शएल्क' गन् दश पणान् दणृ्यः । १२० । ब्म 

चारिवानप्रस्यभिचु 4? णोतीयौतुसारि णां नाविकः शुल्क- 
माददानख । {३१ । तच्च तेषां दद्यात् । {३२ । द्यते कूटाल्ष- 
देविनां करच्छदः। ११२। उपधिदेविनां सन्दंशच्छ दः । 
१२४ ग्रथ्िभेदकानां करच्छदः। ११५) दिवा पथुनां 

५१५ 
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टकायुपघाते पाले त्वनायति पालदोषः॥ {२६ । विनश- 
पएमूल्यश्च खाभिने दद्यात् । १२३७ । अननुज्नातां दुन् 

पंचरि्तिकाषरौ प्रणान् दणड: । १३८ । महिषो चेच्छख- 
नाभं कुशात् ततूपरालकस््मम माषकान् दण्डः । १३९ । 
अपा नायाः खामो । १४० । अश्वस्तूदटरो गद भो वा| १५१। 
मौखेत् तद्ैम् । १,२। तदक््मजाविकम् । १४३। भक्त- 
यित्ोपषिरेषु हिगुणम् । ११४ । स~त स्वामिने विनश्शख- 
मू यंच । {४५। प्रथि ग्रामे विगोतान्ते न दोषः १४६। 
पनाटते च । १४७ । अल्पकालम् । १४८ । उत्रूषटटषभ- 

सतिकानांच । १४८ । यस्त.न्मवणौीन् दास्ये नियोजयेत् 
त योन्तमसा्टसो दण्डः । १५० । त्यक्तग्र्न्यो रान्नो दास्यं 

कुओात् । १५१ । ्तक्श्वापूणंकाले खतिं त्यजन् सकलमेव- 
मूर्यं दद्यात् । १५२ रान्न च पणशतं ददात् । १५२। 
तहोषेण यदिनश्येत् तत् खामिने , अन्यत्र दे बोपघातात् | 
१५४ । खामी चेदूभत्मपण काले जश्यात् तस्य सवं 
मूष्व' दद्यात् । १५५ । पणशतं च राजनि । अन्यत्र मतका- 

दोषात् । १५६। यः क्न्य पूरवदन्तामन्यख दद्यात् स चौरः 

वच्छाख्यः। वरदो विना) १५७। निर्दोषां प्ररित्यजन् 

पद्नोख । १५८। अजानानः प्रकाशं यः परद्रव्यं व्रणो 
यात् तत्र तख्ादोषः। १, । स्तामौ दरव्यमाभ्र.यात्। १९० 
यदयुप्रज्ञाशं होनमूखच्च त्रोणौयात् तदा त्रेता विक्रताच 
खोरवच्छाख्यो । १६१ । गणद्रव्यापडन्ती विवाखः । १६२ । 
ततृ िदं यञ्च ल्येत् ' १६३ निचे पापरहाथथेरदहि- 

सष्ठितं घनं धनिकस्य दायः । १६३ । रात्रा चौरवच्छाख । 
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१६१५ । यश्वानि्तिभ' निचिष्मिति ब्रूयात् । १६६ । सोमा 
मेन्तारपृत्तमसादमं दश्डयिल्या पुनः सौमां लिष्ान्वितिां 
कारयेत् । १६७। जातिन्ने शकर खाभच्छष्य भक्षयिता 
विवायः। १५८ । अभच्छ याविक्रयख च विक्रयो । १९९ । 
देवप्रातिमामेदकखोन्तमसादसं दण्डनोयः । १७. । भषटड्- 
मिष्याचरन्रत्तमेषु पुरुषेषु । १७१ । मध्यमेषु मध्यमम् ।१<२। 

तियेन्तु प्रथमम् । १७१ । प्रतिखुतख्याप्रदायौ तद्ापयिला 

प्रथमसाहसं दण्डयः । १०४ । कूटसाक्िणां सवे खापद्ारः 
कायः; । १७५ । उत्क्रोचोपरजौविनां सभ्यानाश्च । १६६, 
मोचममाव्ाधिकां सुवमन्यसष्णधिकूतां तस्मादनिग्रोच्छा 
न्यश्य यः प्रयच्छत् स वध्यः। {७७ ऊना्त् षोडश 

सूवणीन् दण्डयः | १५८ 
एकोऽश्रोयादूयदुतूप्रत्र' नरः सं वत्सर फलम् । 
गोचर्ममात्रा सा क्षौणोस्तोका वा यदि वा बहुः ॥१:९ 
ययोनिल्तिप्त आआधिस्तौ विवदेतां यदा नरौ। 
यख सुक्तिः फलं तद वलात्कार विना रता | {८० 

सागमेन च भोरान भक्तं सम्यगयदा भवेत्। 
अहन्तां लमते तत्र नापदायन्तु तत् क चित् | १८१ 
पितरा सुक्तन्तु यदूद्रव्यं मुक्वाचारेण घरतः। 

तस्मिन् प्रते न वायोऽसौ सुक्तयाप्राषत' हि तख तत्॥१ २ 
लिभिरेव च या भुक्ता पुष्पेमू यथाविधि । | 
लेख्याभाषैऽपि तां तत्र चतुथे समवाप्र् यात् ॥ १८३ 

नखिनां दष्रणाञ्चेव ङ्किणामाततायिनाम्। 
हर्यष्वानां तथान्येषां वधे हन्ता न दोषभाक् | १८४ 



श्ट विष्णुसं हिता । 
गुरू" वा बालो वा बाह्मण" वा वहश्छुतम् । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १८५४ 

नाततायिवधे दोषोः इन्तुभवति कन् । 

प्राशं .वाप्रकाथं वा मनुस्तमन्युखच्छति ॥ {८६ 
खदयतासिविषाग्निच्च शापोद्यतकरं तथा , 

अयवे गोन हन्तारं पिश्टनं चेव राजस ॥ १८७ 
भाथातिक्रमिरंचेव विद्यात् सप्ताततायिनः । 
यथोवित्तहरानन्यानाहइेगायदहारकान् | १८८ 
उदं तस्तं कथितो धरे दण्डविधिमया । 
सवषामपरा धानां विस्तरादक्तिविस्तरः ॥ १८९ 
अपराधेषु चान्यषु ज्ञात्वा जातिं घनं वयः । 

दण्डं प्रकल्ययेद्जा सम्यन्तरा बाहयणे सह ॥ १८० 
दण्डं प्रमो चयन् द रडादृद्विगुणं दण्ड मावरत्। 

नियुक्र्राप्यदण्यानां दण्डकारौ नराधमः ॥ {९१ 
यश चोरः पुरे नासि नान्यस्वो गो न दुश्वाक् । 

न साहसिकदण्डप्रौ स राजा शक्रलोकभाक् | १८२ 
दूति वेष्णवे घर्मशास्ते पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

षष्टोऽध्यायः । 

अथोन्तमर्णोऽघमणौदूयथादत्मथं गह्वोयात् ॥ १ ॥ 

हिकं तिक चतुष्क पञ्चकश शतं वगनुक्रमेण प्रतिमासम् ।२) 
सर्द वणी वा खप्रतिपत्रां टि" ददः १। अङतामपि 
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बत्सरातिक्रमण यथाविहिताम् । ४ अाध्युपभोगे ठशैय- 
भाव;। ५। देवराजोपघराताहते विन माधिर्न्तमणो 

दद्यात् । ६ । अन्तौ प्रविश्टायामपि। ऽ न स्थावर 
माधिषते वचनात्। ८ । चहोतघनप्रवेश्ाथं मेव यत् स्थावरं 
दत्तं तद्ग्टहोतधनप्रवेशे दद्यात् । < । दीयमानं प्रयुक्घ-' 
म॑ मुत्तमं खाग्टहतस्ततः परं न वरईते। १०। हिरण्यस्य 
परा टदिदिगुणा। ११) धान्यस्य विगुणा । १२। वस्रख 
चतुगु णा । १२। रसख्याश्गुणा । १४। सन्ततिः स्पश 
नाम्। १५। किण्वकापसततचस्यायुधेष्काङ्गराणाम- 
तया । {६। अनुक्तानां दिगुणा । १७। प्रयुक्गमथं 'यथा- 
कथञ्चित् साधयन् न रान्नो वायः खात् । १८। साध्यमान- 
चेद्राजानमभिग छेत् तत्समं दणड; । १८ । उन्तमणे- 
खेद्राजानमियात् तदिभावितोऽघमर्णो रान्न धनद थभाग- 
सम्प्रितं दण्ड' दद्यात् । २०। प्राप्राथेच्ोत्तमर्णो विंयति- 
तममंशम् ।२१। सअपलाप्यंकदेशविभावितोऽपि सव 
दद्यात् । २२। तद च भावनास्िखो भवन्ति लिखितं 
साक्तिगाः समयक्रिया च । २२ ससा्तिकमापघ् ससान्ति- 

कमेव दद्यात् । २५४। लिखितां प्रदे लिखितं पराय्येत्। 
२५। असमग्रदाने लेख्यासन्रिधाने चोत्तमणं खसिखितं 

दद्यात् । २६। धनग्रादिशि प्रते प्रत्रजिते दिदण्समाः 
प्रवसिते वा ततुपुत्रपौत्े धेनं देयम् । २७। नातः परम- 
नोखुभि; । २८। सपुत्रस्य वा पुत्रस्य वा ऋकथग्राहौ ऋण 
दद्यात् । २८ । नि्ैनस्य स्तौग्रादहौ । २० । न स्तौ प्रतिपुत्र 
छतम् । ३१। न स््नरीकतं प।तपुतरौ । २२। न पिता पूल्र 
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इतम् । २२ । अविभक्त; छतरुणं यस्तिष्ठेत् स दद्यात् 1२४) 
येहकष्णमविभक्तानां भ्ातणाच । २५ विभक्ता दार 

श्प थम् । ३६। गोपगोणिडकभे लुषरजकव्याधस्ौणां 
पतिर दात् ¦ ३७ । वापर तिपत" कुटुम्बिना देयम् । २८ । 
आखय चित् तरर म्वाये छतं च | :९। 

यो शटा कण" स खो दावयामोति सामकम्। 

न दद्याल्लोभतः परात्तथा टदिमवाप्र यात् ॥ ४० 

दशने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 
आटो तु वितथे दाणावितरस्य खुता अपि | ४१ 
बद्वसेत् प्रतिभुवो ददु्तेऽय ययारूतम् | 
अथे;विशे पिते त्वेषु घानकनच्छन्दतः क्रिया| ४२ 
यमथ ' तमृदद्याडनिकनोपपीहितः । 
ऋशिकस्त' तसै दिगुण' दातुमरेति ॥ ४३ 

दूति वेष्णवे धर्ममणणस्ते षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

सप्रमोऽध्यायः । 

अथ लेख्यं त्रिविधम् ।१। राजसाच्चि* ससाल्तिक- 
भसास्तिशच।२)। रालाधिकरण तव्रियुक्ञ-कायस्य्तं 
लदध्यत्च-करचिद्धितं गाजसाच्िकम् । 8) यत्र कचन येन 

कैनचिर्खिशितं साक्तिभिः खहस्तचङ्कितं ससाक्षिकम् । ४ । 

इखहस्तलिखितमसाच्तिकम् । ५ । तदलात्कारितमप्रमाणम्। 

६) ख्पधिषताच्च सर एव । ७। दूषितकर्गोदु ट साच्छङ्कितं 



विश सहिता । ५६ 

तत् संसाक्िंकमपि ८। ताहन्विधेन लिखितं । < । 
स्तौवालाखतन्मत्तोन्बत्तभोतताडितकूतं च 1 १° । देथाचाः 
राविरूड' व्यक्ताधिक्नतलच्तण मुलपक्र मात्रं प्रमाणम् । !१। 

व रोच तत्कूतेखि ङ्क; पलत रेव च युक्तिभिः , 
सन्दि्' साधवे स्वं तदूयुकतिप्रति रुषितः १२ 
यव्र्थी घनिशो वापि साक्तीवा लेखकोऽपि वा। 
शियते तत्र तज्ञ स्यं तत् खहस्त; प्रसाधःे त् ॥ {३ 

दूति वेशे घर्णान समोऽध्यायः | ७॥ 

अष्टमोऽध्यायः | 

अथासास्तिणः । १। न राजएेवियप्रनजितकितष- 

त करपराघोन लो बालसाहसि कातिरदमरेोन्मत्ताभथस्तप- 

तित् न् शान्त व्यसनिरागान्याः । २। रिपुमिताथं सम्बन्धि 
अकमरहय्दोपसदहायाखच।३। अनिद्रि्सलु साक्तवे 
यख्ोपेत्य ब्रूयात्। ४ । एओखासात्तो । ५। स्यसाहसः 
वाग्दणडपरारूथसंग्रहणेषु सा्तिणो न पर च्यस्मः। ५। 
अथ साक्षिणः ७। कुलजा टत्तवित्तसम्पन्ना यज्वानस्त 

पखिनः पुत्रिणो धग्रन्ना अघौयानाः सत्यवन्तस्तैषिद्यः 

उदा । ८। अभिहितगृणसम्पत्र उभयानुम्त एकौऽपि ।९। 

हयो? बदभानयोयंस्य पू- वादस्तस्य साः प्रथ्व्याः १.। 
अघव्य काथवशादूयत्र पूवेपकच्तस्य भवेत् तत्नप्रतिवादि- 
नोऽपि . ११ उद््टसाल्िणि शते देशान्तरभ्तेवा तदभि 
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हितत्नातारः प्रमाणम् ¦ १२। समच्छरनात् साक्षौ 

खवणादा । १२। सात्निणच् सत्येन प्रयन्तो । १, । बनिनां 
यत्र वध प्तरादृत्येन ¦ १५। ततूपरावनाय कुपारुढौभिष्रि जो- 
ऽग्नि जड्यात्। १६। शूद्र एकाहिकं गोदशकस्य श्रासं 
दद्यात् । १७ : स्वमवविसछतौ मुण्डठवणविना 9ऽसम्बन्धप्रलापै 
च कूटसाच्िणं विद्यात्| १८। साच्िणथ्ाहयादित्यादये 

छृतशपथान् च्छत् । {< ; ब्रूहीति बाह्मण एच्त्। २०। 
सत्यं ब्रदीति राजन्यम् । २१ , गोवौ जका चने्वश्यम् ॥ २२ । 
सर्वं महापातकस्तु शूदरम् । २५, सान्तिणश्च खावयेत् । २४। 
ये महापातकिनो लोका ये चोपपातकिनस्त कूटसाल्िणा- 

मपि। २५) जननमरणान्तरे कछतसुकूनहानिख । २६। 

सत्येना!देयस्तपति । २७। सत्येन माति चन्द्रमाः । २८। 
सत्येन वाति पवनः। २८) सव्यन मृद्घारयति। ३०। 

सत्य नापस्तिष्टन्ति | २१, सत्यनाग्नितिढति । ४२ खंष्व 
स्येन । २३ । सत्येन देवाः । ३४ । स्त्यन यन्ना: । २५। 

अ्र्लमेघस दस्र सत्यञ्च तुलया तम् । 

अश्यमेधसदटखा{इ सत्यपमव वेष्यते | २६ । 

जानन्तोऽपि हि ये साच्यं तृष्णौम्भूता उपासते । 
ते कूटसा्तिणां पाध॑स्तुल्प दण्डन वाप्यय । 
एवं हि.साच्चिण एच हणतुक्रमतो दपः ॥ २७ 
यस्योचु; साच्षिणः सत्यां प्रतिन्नां स जयो भतेत्। 
अन्यघावादिनो वय घ्रुवस्तस्य पराजय; ॥ रे८ 

बहव' प्रतिग्टज्णीयात् साक्षिद पे नराधिपः । 

समेषु च गुणोत्छशान् गुणद ० हिजोन्त मान् । १९ 



वि संहिता । ५६१ 

चस्मिन् यशस्िन् विवादे तु कूटसषाच्यश्त्य' वदेत् । 

तत्तत् [व्य जिवत्तत सतं चायक्लतं भपेत् ॥ ४० 

दूति वेषावे धर्मशासतं अश्मोऽध्यावः ॥ ८॥ 

{4 ध्मरय 

पत ग्न तथु, र(लयद(इनहह्लचय् यथाओामम् । 
ष 0 ५ 

न पव ५ यलभ्रगृपदः | स. पाप्रजप्तेत बूय कनका 
००, 

पत् । यर छं सनं शूट भ १५ शापरधेत् । दिकण 

खनं (तथम् , (दल रघो रयत [ : चतुःस्णत्तोनें 

खुप्ष द्ररव् । पवद एता. सोलर तनदहीकरम् | खवर 
न भका दयः गुद । ततः पर व्याह धटाग्नण्द्- 

प(लन्धननन्। इिखेऽयं यवथाभिदिता समयक्रिया 

यद्य । [नगुभ् सानन्द < । पशव्य चतुरश् ऋद्धष्यस्य। 

ण्प्रा स्् उ शनं ल्यःत् ' अन्यगा, मक्नानसमयर्मिवन्धन 

न्वियात्; । पार द्धान नान्ण' शःताउ तमदयीकरमव। 
प्रा (दसत स वञ्च [दिव्यानामन्यतमभमय कस्यत्। 

सत् व(द सुदरन्न न स्त्यः । अभियोक्ता व 

ये च्टोपं म् । र (भयंद्भद् टदि्व्य इः<गत्। राअद्रौदसादपषु 

विनापि भोपवन्तनात्। स्मौनाद्यस्विकलासमधरोगिणां 
लाद््वा, सा चनवातिवावौ। न कुष्टसमथलोह- 

कालस्णमग्नि्दयः! शरदूग्रोमयोद्। न कुष्टिपैन्तिक- 
चा अथान विघ्रं देवम् । प्राच च । न ससव्याष्यदि तानां 

नैर् 

१ (; 

र 
> 
र्व 
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भो र्णा श्वासकासिनामम्बु जोविनाश्चोदकम् । हेमन्तशिशिर 
यौख्च । न नास्तिकेभ्य कोयो देय; । न देणे व्याधिमरकोपः 

ष्टे च | !--२। 
सचलं स्रातमाहय सूर्योदय उपोषितम् । 

कारयेत् सदिष्यानि देववराह्मणस्िघौगै | ३२ 

दति वेष्णवे धर्मशाखर नवमोऽध्यायः ॥ < ॥ 

दशमोऽध्यायः । 

परथ घटः, चतुर स्तोच्छरितो हिदस्तायतः । तत्र सार- 
टश्षोडवा पश््टस्तायतोभयतः शक्या तुना । ताच्च सुवणं 
कारकां यकाराणामन्यतमो विशरवात्। ततर चेकख्िन् 
शिश्ये पुरूपमा रोपयेद् हितीये प्रतिमानं शिनि । प्रतिमान 
पुरुषौ समधुतौ खुचिद्कितौ रत्वा पुरुषमवतारयेत्। धटश्च 
समयेन खङ्ोयात्। तलाघारच्च ॥ !-८। 

बह्मघ्रांये खता लोका ये लोकाः कूटसाक्तिणाम । 
त॒लाघारसय वे लोकास्तुलां घारयतो रुषा ॥ < 
धरमपथायवचने धेट दत्यभिधौयसे । 
त्वमेव चट जानोषै न विदुयःनि मातुषाः ॥ १. 

व्यवद्ाराभिशस्तोऽयं सानुषस्तुल्यते त्वयि । 

तदेनं सं्यादम्मादग्येतस्नानुमदेसि | ११ 
ततल्वारोपयेच्छक्यि।भूय एवाथ तं ननम् | 
व॒लितो यदि वड त ततः स ध्मातः शुचिः । १३ 



विष्णसंहिता। ५६५ 

श्य च्छेदान्षभद्ग षु भूयसत्मारोपयेन्नरम् । 
एथ नि.सं शयं न्नानं यतो भव्रति निण्यः ॥ १४ 

दूति वैष्णवे घर्मास दशमोऽध्यायः ॥ १० 

एकाद शं.ष्यायः । 

अथाग्निः। पोड्शाङ्ग.लं तावदन्तर| मणटलसप्तक 
कुव्यात्। ततः प्राञ्च खस्य प्रसारितमुजदयस्य सप्ता्वलय- 
मत्ाणि करयोर दयात्। तानि च करद्यसदितानि सूत्रं ण 
वेष्टयेत् । ततस्तत्राग्निविणं लोहपिग्ड' पञ्चाशत्पलि बं सम 
न्यसेत्। यमादाय नातिदरतं नातिविलम्बितं मश्डलेषु 
कुवन् व्रजेत्। तत सप्तमं मणडलमतोत्य भूमौ लोदहपिग्ड 
जह्यात् ॥ {-७॥ 

यो इस्तयोः कचिदहग्धस्तमशुद' विनिदि भेत् । 
न ग्धः सवया यस्तु स विशुषठो भवेत्रर; ॥ ८ 
भयहा पएतायेद्यस्त दणग्धो.वा न विभाव्यते । 

पुनस्तं हारयेल्लोद्ं समयष्याविशोधनात् | < 
करो भिखदितटौहेस्तस्यादावैव लक्षयेत् । 
अभिमन्ताव्यकरयोस।इपिखृड ततो न्यसेत् ॥ १० 
त्वमग्ने स भूतानामन्तश्चरसि सान्िवत्। 
त्वमेवाग्ने विजानोथे न विदुयानि मानवा. ॥ ११ 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः: शदिमिच्छति। 

तदेनं संशयादस्माद्ातस्वातमरसि ॥ १२ 
इति वेष्णवे धमणस्ते एकादशोऽध्यायः ॥ १ 



{द 19 वा. । 
= ४ अयोरकम् | भ्र रद् ट य्रामतः२ 1313 

ते;म्भसि। तत्ानाभिपनः. (रा [स पु प्पद्धग्यस्यं 

जातुन) खरोवाभिसन्विदभद्धः प्रवि; द्। तदूससदयलस 
नातिरूरष्दुमा वतु पु पप कतय, बुरखा । 

= ५: वि 8 सेत भ 

तञ्ञापरः' पुल्पां जयम यरमामयेत् | {~ 
५ (त् त प्र ॥। ५५००७ ॥ { = तन्पष्ययोनद्तक्ष णु परिध्ैसितः। 

अव्यथा ववम: ~ {1४ ६५म॥६॥ 

ततनः स यताम नरस ९।.३द्। 
ध (7 9 = 1 श नी १९ ४१ | छ ॥ 

तनजा) [वजन् न तदु + दधः ॥ = ॥ 

व्युथदटारयावम्व)प्य स(दुएास्लाय =: त्) 
2 | न इ 92 > 1. 

तर्न सरयार् + ०५९५, (६ > ।५ | ~ ॥ 

॥ 0 

दनि ह भ्र धप ^ दन ५, ९ 1 यु. . ! 
(11. प.५ || ८, १८०१}, {५ ॥ += 

~. ष 

वया्द्त)ऽध्यायः | 
कि 4 प्ट < 0 ठ इ अथ विषम्। निपान्यदूयाति सपनि) तपे शिद् 

९ तय यपर प सत्लोहवा च्. 1 न | त् ~ च अवदच्च ५ १।९.।५। (५ «(य॑ 

दद्यात् ॥ {--४ ॥ 
* भ ¢ 

विषं वेग्रप्ाप^ सुसमा ४५५ 
9 ~, रिय ध < = 

विशुद्ध . तमति ज्ञाता दिवक्षान विक्रयेत् ॥ ५ 



विणसत{हतः | + ६७ 

विप्रताह्िषसरत्वाव क्रं त्वं सरदट्नाप् | 
त्व भरेव विच जानपन विहूष्पानि साबुएाः ॥ ६ 

व्यग्राःभप्स्तारय स्ाुपः लद चति। 

तद् यादम्मादन्धतद्ातुप्।स॥ ५ 
= 
5 तिवेव्ते घन्यः द(दश्ोःष्यायः | १२॥ 

१ प ¢ 

प्रत्र {रः 1 उर { + +... 3 ततृच्् नोदक) त् 

ति 0 {४ डत 0 [लय 1५ ~ {~ प्रतितं धिविद्ः दृध स्य य सतदिति व्याद्रन् 

द्वलासिदुः | {-२॥ 

यदपः {न द: (: -सद्यराटण्पप कव्। 
॥॥ 1१ ~ [९ क 

4) च १ ~ भ (कि) ^ ४८,०) 4 । 1 ह] ४ [1 । ध थति 1.1 ५ भ भ न= गृ ४; 

५ । 141 {र [1 सात ` स {1 ^ | ७ 

[1 1 | {= ~ ^. न ५८५५ ध 01 + न । + ५ 

दुद 1५41 ¦ ११ ६1 ५4.441 
गा । | 
२५ द शद्ध पु“ सप [२५ दवः ॥ 

~ {~ > णश पत + ५ + त 4 द च हः दतु स ःष्मोदा ॥ ४ 

स्ट्श(.षायः। 

रय दा{रप्र पएद्रा मवस्ति |` स्पे सल सस्कतावार्त्- 

पादितः सखयसारसः परमः 1 निर द्धः सपिणडनोन्तम्- 

वणन वोत्पादितः चेतो दितः | पू पुद्स्त तीयः ।५ 

यस्तलयाः पुः; स मे पुत्रो भवेदिति या प्तिदतासा 



५६द विशु" हिता । 

पूलिका ¢ पुलिकाविधिना प्रतिवादितापि शआ्राटविदहीना 
ति #व [ पौनभे बष्तुथेः ` मत्तता भृयःसंस्कता पुनभू : 1* 

भूव स्वसंस्कतामि परपूबी । > काननः पञ्चमः । पिटण्हे 
ऽसंस्छतयेबोत्पादितः "स च पाणिग्राषष्य । "टे च गृदोत्- 
पवः षष्ठः 1" यथ तल्यजस्तस्यासौ ।" सोद; सप्तमः ।' 
गभिणौ या संस्कियते तष्य पचः! सच प्राणिग्राष्टस्य 1 
दन्तकखाशट्मः । स च मातापिहभ्यां यस्य दत्तः । क्रोतश्च 

नवमः । स च येन क्रोतः {सखयमुपगतो दशमः। सव 
य सौपगतः ।*"अपविदस् कादशः | "पित्रा मात्रा च प्रि 
त्यक्तः ।*स च येन खद्ौतः प्यत्र कचनोत्पादितच हाद शः, 
एतेषां पूवैः य चान् ।* स॒ एव टावदहारः स चान्याम् 
विथ्यात् ॥‡ अ्न्ठानां खविन्तातुरुपेण संस्कारं कुयात् । 
मतितक्तीवाचिकित्स्य रोगविकलासत्वभागडारिणः ¡ ऋक्य- 
ग्राहिभिस्ते भन्तेव्याः ।" ̀ तेषाद्चौरसाः एत्रा मागार णः 
न तु पतितस्य पतनोये कमणि छते त्वनन्तरोत्पत्राः । 
प्रतिलोमाखु सतीषु चोतूपव्रास्चाभागिनः {` तत्पुत्राः पता- 
महेऽथरथे ^ यग्राहिभिसते भरणीया; । \ व्ार्थरः; स 
पिण्डदायौ। एकोटान्थौमप्येकस्य 1; पुत्रः सवासां युत 
एव । ऋ्रातणामेक्जातानाच । पुत्रः पिटविन्तालामेऽमि 

पिण्ड दद्यात् ॥ !-४२। 
एुब्रानो नरकादूयस्मात् पितर त्रायते ख्तः। 

तस्मात् पुत्र इति परोक्तः खयमेव खयभ्भूवा | ४३ 
ऋणमस्मिन् सन्नयति अण्तत्वं च गच्छति | 

पिता पुरस्य जातश्य पश्येचेष्जीवतो मुखम् ॥ ४४ 



विशसं हितां । १६९ 

पुप्रेण लोकान् जयति पौवर णनेन्वमञ्रते । 
अय पुश्य पौव्रण व्रघ्रस्याप्रो. पिश्पम् | ४५ 
पौत्रदौहित्रयोलकि'विश्षे; न;५५य॒ति | 
टौह्ित्ो,पि शपुर" तं सम्तार रः , पौचवत् ॥ ४९ 

दूति वेष्णवे धर्णास्ते प 4९५ .ध्यायः | १५ 

षोडशोऽध्यायः । 

संमानवर्णाखुः पुत्राः सवण भर्वन्ति। अनुलोमा 
मादवर्णा; । प्रतिलोमाखाथविगर्िता;। तनन वेग्यापुब्रः 
चदरणायोगवः। पुङ्गसमागधौ च्त्रियापु न व्यच द्वाभ्यां 1 

चाणडालपे देहकसताच्च बाह्मणो पुत्राः शद्रविः ् षतियैः । 
सङरसङ्राचासङ्वथाः। रङ्गावतरणमायोगवानाम् | 
व्याघता पुकसानाम्। स्तुतिक्रिया मागधानाम्। ध्य 

घातितं चाणडालानाम् ¦ स्ढोरत्ता तञ्जीवनं च टदे 
कानाम्। चखसारथ्य सानाम् चाण्डाला्मां बह्ि- 
ग्रमनिवसनं भतचेलधारणमिति विगरेषः। सःषांचं 
समानजातिभिव्यवद्ारः। खपिदटविन्तासुर ण ॥{- १६। 

सहर जातयस्त्वं ताः पिटमादप्रदथिं ताः । 
प्रच्छना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः खकगभिः॥ १७ 
बा द्मणाथं गवां बा दैहव्यागोसुपस्कंतः , 
स्लोवाला्य्, पपत च वाद्यानां सिरिकार णम् ॥ १०८ 

दूति वेष्णवे ध्शाम्ं षोडशोऽध्यायः , १६ 
ववकयानके वयोर वेनकया 



सटरदथःऽष्यायः। 

पिताचत् पुङ् दतरतनयये-ख दयद्पात्तःय। ॥ 
पताम वये पिद्टपु्रथोलुच स्पसितन्। पिवभक्ता 
वरिभागात्तस।त्पत्र यसः दभु; । अपुत्र अर्थे पठरमिसपमि। 

तर्मावटू। द्व.) “भः 1 एव् | तरभावे 

माहगामि। तरनव समद्तनजि। तरभावे स्ाटपुल्रा- 

मान्नि। तदस्यै दकि) तमार सुकुनखमासि। 

तद्भवे सुरामा) दसम कहु खट्व, 

राजामि दादा द्रा दसत् । दालप्रद्धौषम 
मावायः सटेदःत्, मिः; ४५ १- १. ॥ 

संखट्मन्ु शद्धः) सोदर र; प्लेदर्ः। 

ददापररेद जानयवचं द्व. य {9 
पिरमा चा ग-दसमष्य -वात्तम् 

॥, 

५ ॥ 

॥ ॥ 1 # 0 % (> ~. 0 लप ना क 
# ४ 244. 4५ ॥ 4 «^ "{; । ९ 1 1 € 
9“ 
॥ 
५१ ` (नति 

२्{ अमम | 

रात्राव चुद् पववावन्रह्ायतात{का तद्धन : । 

शेपेषु च पिता इरे) सुष्वय प्रदूतायां तम्नं त्द् 

दुदिटगामि ॥ १८--२१॥ 

परतो जोवति यः स्लौमिरष सो दो म्मेत् ¦ 
न तं भजेरन् दायादा भमाना; पतन्तिति॥ .२ 

अनेव्पिदस्मराच्च पितो सान दस्वस् 1 

यथय यत् पिर्मरियंस तड् 2्र{त नेतरः ॥ २१ 

दूति देप्पवे घषणप्रे सःदशथोःष्याव; । १५॥ 



अष्टादशोऽध्यायः । 

ब्राद्मणय चतुषुवर्णेषु चेत् पुत्रा भ्ेयुसते पेटकश्क्यं ` 
दशधा विभजेयुः । ततर बा द्मणोपुत्रच्रतुरोऽ"यानाददयात् ! 
छ चियापुत्रद्लीन्। दा शौरेग्याएुवः। शुदरापुतस्वे कम् । 
सथ चेद्द्रापु्वजं ब्राह्मणाय पुत्रवयं भवैत् तदा तनं 
नघा विभजेयुः । वणौतुकमेण चतुल्िदिभा गीरृतानं था 
नादयुः। वेग्यवज्ेमष्टधाक्च चतुरस्ेनेक्चादयुः । 
चछुवियवज्नं सप्तधाक्तं चतुरोःदावेकाद्च। बाद्मणवल्न 
पडषाल्रतं तीन् दावेअश्च। चत्रियय च्षत्रियारेश्याशद्र 
पु गे यमेव विभागः । अय व्राह्मण यत्रा ह्मणत्ततियौ पुत्रौ 
स्यातां तदा सप्तधा-कतादनादू्रा ह णचचचतरोऽ' शानादद्यात्। 
बोन् राजन्यः। अथ ब्राह्मणय वाद्मण~श्यौ^तदाः:षड़.. 
धाविभक्ताय चदुरोऽशान् बाह्मण अआदद्यात्। दावं 
स्श्चः। अध ब्राह्मणय ब्राह्मणूदरौ पुत्रौ स्यातां त्नं 
पञ्चधा विभजेयाताम्। चतुरोऽशणान् बाद्मणस्ाददात्। 

एवां द्रः। अथ बाह्मणवय चत्यिस् वा च्तियवेश्यौ 
स्यातां तदा तदनं पचा विभजेयाताम्। ऋोनंशान् 
ज तियस्वाददात्। द्पथश्मै बेश्यः। अथ बाह्मण 
चतियथ् वा न्षव्रियोशद्रौ पुतौ स्यातां वदा तदनं चतुष् 

विभजेयाताम्। तोनंशान् त्षत्रियस्त्वादद्यात्। एषे 

शूद्रः। अथ ब्राह्मणत्य त्षत्रियवय रेश्यय वा वेश्यशुद्रौ 
पूतो स्यातां तदा तदनं बधा विभजेयाताम्। दाक॑भ्रौ 

म. 



५७२ विषरसं डता । 

वैभ्वस््रादद्यात्। एं शूद्रः। अथकपुत्रा ब्राह्मणस्य 

बराह्मण तन्नियैष्वा; स्ैहराः। क्ञतरिय य राजन्यवैश्यौ । 

वेशय पेश्यः। शद्रः शद्रख। दिजातौनां शूद्रसत्त कः 
पुतरोऽधहरः। अपुव्रकम्यद्य या गतिः सावरार्ैस्य 

हितीयय। मातरः पुव्रभागानुसारेण भागहारिण्यः 

अनटाश्च दुहितरः समवर्णः पुताः समानंशानादषुः 

ज्याय सेष्मु्रारं ददु 1 यदिदौ बाद्मणौपुढौ स्यातामेकः 
शद्राएवरस्तदा नबधाविभक्तव्याथंख ब्राह्मणोपुत्रावधौ भागा 

नाददातामेकं श द्राऽवः। अय शद्राःताटृभौ खातामेको 

ब्राह्मणौपूत्रदा षड धाविभरक्तस्यायस्य चरतोऽ-शान् बाह्मण 

स्वाद्यादृदावंभौ शद्रापुत्रौ । अनेन क्रमेणान्यलाप्येश- 

कल्पना भवति | {--४० | 

विभक्ता; सहजीवन्तो ;बभजेरन् पुनयेदि । 

समस्तत्र; विभागः खाजेयष्रं तत्र न विद्यते ॥ । 

अनुपप्रन् पिटदरव्यं पेण यदुपा जत् । 

सखयमीहितलब्धं तवरा रामो दातुमहति ॥ ४२ 

ठकन्तु यद्या द्रव्यमनवाप' यदाप्रयात्। 
म तत् पूरौ जेत् साईस्रामः स्यमन्नि तम् ॥ ४२ 

वं पत्रमनद्मरः ऊतादपुदक स्त्यिः। 

योगत्तेमं प्र्ञारश्च स विभाज्य पुस्तकम् | ४४ 

दूति वेष्णपे धशा ऽशादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 



एकोनविशोऽध्यायः | 

ख. दज न शद्रेण निहैरयेत्, न.शद्रं इिरन। 

पितरं मातरश्च पुग निदरेय : न हिंञ पितरमपि शद्रा 

ब्राह्मणमनाथंये बाह्यणा निदरन्ति!ते. खगरोकमाजः। 

निहत्यच वान्व प्रतं सत्छत्या प्रदच्धिरान चितामभि 

गम्यास सवाससो निमजमं कुथुः। भ्रं तख्योदकनि° पं 
८1 पिण्ड कुभेषु दद्यः । परिवन्ति तवाससखच निम्व- 

पत्राणि विद्श्व ह्वाय्ये्मनि प्रन्यासं तवा रदं प्रविशेयुः । 
अत्ततंखाम्नौ च्तिपेयुः। चतुथे दिवशेऽस्थिसं चय. कु धु । 
तेषांच गङ्ग्रस्ि प्ररेपः। यादत् सद्रपमस्थ पुर्षद्य 

गङ्गाश्चसि तिष्टति तावहषं सहखाणि खगेलोकमधितिष्टति । 
यावद शौ चं तावत् प्रं तखोद् ऊं , पिणडमेवःचदयुः । कऋोतल- 

ग्धाशना स्च भरवेयुः। अभांसाशनाञ्च। स्थख्टिलिशांयनञ्च | 
श्यक्गायिनख्च। ग्रामाच्रि्वम्याशौचान्ते करतश्मखुकग्सैः 
गाम्तिल कल्यः सपं प्ल्वोव स्राताः प्ररिवत्तितबाससो 
गह प्रविग्यु;। तउ शान्ति छृत्वा बराह्शानांच प्रजनं 

कुब्युः। देवा; परोत्तदेवाः प्रत्यक्ष देवा ब्राह्मणाः । 
त्रा ्गेर्नोका धाशचन्ते | १--२१॥ 

ब्रा द्यणानां प्रसादेन दिषि तिष्टन्ति देदताः। 

ब्रा अणाभिद्ितं वां न सिष्याजयते कचित् | २२ 
यदूबाद्मणा स्तुषटतमा वदन्ति तद्षताः प्रत्यभिनन्दयन्ति। 

तुः षु तशः सततं भवन्ति प्रत्यत्तदेवेष परो्षदेवः॥ २। 



५७४ विश्संह्िता । 

ढ् बान्बितानां सतबाखवाना- 

माखासनं कथुरदोनसन््वाः; 
न <^ ¢ ९ र् 

वाश्यतु यतु मि तयाभिषाख्े 

वाक्यानच्यष्डं तानि मनोऽभियामे।| २४ 

दूति वैष्णवे घ ग्रेयाघ एको्ना=गोऽष्यायः {९ 

जयाय त 

विंशोऽध्यायः 

युसत्तरायणं तदडदवानाम्। दक्तिणायनं रातिः) 
संवतृसरोऽदहोरावः। तचिशता मासः। मासा दादश 
वघ्ेम । इदयतपंतानि दिव्यानि कलियुगम् । दिगुणानि 
हवापरम् । व्ियुणान ब्रेता। चतुनु खानि कतयगम् । 
दादथव५ सखानि दिव्यानि च~युगम्। चतुयुगाणारेक- 
सप्रतिमान्वन्तरम् । चतुयगसहस्र'च कल्यः। स च पिता- 

म हश्वाहः। तावतो चास्रातिः। ए विष्नादहोरात्रण 

मासवपेगणनया सखैव बह्म णो वप॑शदसायुः । बह्मायुषा 
च परिच्छित्रः पौरुषो दिवसः तस्ात्ते महाक्रल्य। 
तावत्येव निथ्या। पौरुषाणामडोराव्राणामतोतानां 
सङ्केव नास्ति। न च भविष्याणाम्। अनाद्यन्ततात् 

कानख् | {--२१। 
एवमस्मिन् निरा नस्बं काले सततयायिनि । 
न तद्तं प्रपश्यामि खितिय॑स् भवेदूधवा॥ २२ 
गङ्काया; िङता धारास्तया वधंति वासवे । 
शक्या गणयतु" लोकं न व्यतोताः पितामष्ा; ॥ २३ 



विष्णसंहिता। ५७ 

चतुदश विनश्यन्ति कल्पं कल्पे खुरेवरा; । 
सर्दलोकप्रधानाच मनवख चतुदश ॥ २४ 
वहनोन्द्रसहस्ाणि रैत्येन्द्रनियुतानि च । 
विनधानोह कालेन मनुजष्वथ का कथा ॥ २५ 
राजष यख बद्व: सथ समुदिता गुणः । 
देषा.बरह्मषेयसेव कालेन निधनं गताः ॥ २५ 
ये समयोगजगत्यस्मिन् खशि संदहारकारिणः। 

तेऽपि कालेन लीयन्ते कालो ह बलवत्तरः ॥ २७ 
आक्रम्य स+; कान परलोकं नेयते। 
कश्मपाशवशणो जन्तुः का तत्र परिवेदना ॥ २८ 

जातस हि भवो श्छत्यु्र ट जञ खूतख्य च । 
अधं दुष्परिदाग्यक्िन् नास्ति लोके सद्ायता ॥ २८ 
ाचन्तो नोपकरन्ति तस्येह जमा यतः। 
खतान रदितव्यं हि क्रियाः कायाः खथक्तितः॥ १. 

र्तं दुष्कतंचोभो सहायौ यख गष्टतः । 
बान्धर स्तस्य भिः काय्य शोचह्धिरथवानवा॥ १। 
बान्धवानामगोचेतुदितंप्रतो न विन्दति। 
अतस्त्नभ्य ति तानेव पिग्ृडतोयप्ररायिमः ॥ ३२ 

अवक् सपिण्डोकरणात् प्रतो भवति यो खतः । 
भ्र तलोकगतख्यान्न' सोदकुम्भ' प्रयच्छत | ३१ 
परढलोकगतखान्न" श्राह खनकती खधामयम् । 
पिटलोकगतस्ाख्य तच्माच्छ्ाद' प्रयच्छत ॥ श 

देवत्वे यातनाख्ाने तिश्चम्योनौ तथेव च ) 
मानुष्यं च तथाप्नोति खाइ" दन्तं खवान्धवे; | ६५ 



५७६ विशसं हिता । 

प्रंतश्च यादकक्ष् पुश्यिादइ छतेच्वम्। 

तम्माच्छ्ाद' सदा काव्य शोकं त्यक्ता निरभ्कम् ॥ ?६ 

एतावरेव कन्तेव्यं सदा म्र तख बन्धुभिः । 

नोपक्यैत्ररः शोकात् प्र तख्यालन एव वा ॥ ३७ 

द्रा लोकमनाक्रन्द' स्ियमाणांञ्च बान्धवान् 

धन्ममेकं सहायाय वरय सदा नराः॥ ६८ 

मृतोऽपि बान्धवः शक्तो नातुगन्तु' नर शतम् ॥ 

जायावज दि सरस्य याम्यः पन्या विध्यते ॥ ३< 

धश एकोऽनुयात्येनं यत्न क चनगामिनम् । 

नन्वसारे वृलोकऽस्मिन् घम्म कुरुतमा चिरम् ॥ ४० 

भः का मदय कुर्वोत पूदीह्न चाप्ररा्णिकम्। 

न हि प्रतीच्तते श्टत्यु; कतं बाख न वारूतम् ॥ ४१ 

त्तेतापगग्णहासक्तमन्यत्र गतमानसम् । 

ट कोवोरणमासादय ख्त्यरादाय गच्छति॥ ४२ 
न कानस्य.प्रियः कश्चिद् खासन विद्यते। 

पाय्य कर्मणि चणो प्रसद्य हरते जनम् ॥ ४२ 

नाप्राप्तकालो स्रियते विदः शरशतरप्ि। 

कुचाग्र णापि संखष्टः प्राप्तकालो न जौवति ॥ ४४ 

नोषधानि न मन्ताख न होमा न पुनञपाः | 

त्रायन्ते खल्युनोपेतं जरया वापि मानवम् ॥ ४५ 

आआगामिनमनधं हि प्रविधःनशतेरपि। 

न निवारयितु" शक्तस्तत्र का परिवेदना ॥ 6६ 

यथा घेनुसल षु वत्सो.विन्दति मातरम् । 

तथा पूर्तं कम कर्तीरं विन्दते परुवम् ॥ ४७ 



विशरंहिता | ‰.७9 

सव्यक्तादौनि भृतानि व्यक्तमध्यानि चाप्यथ । 

अव्यक्तानि धनान्धेव तत्र का परिवेदना ॥ द 

देडिनोऽख्िन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 
तथा देदान्तरप्रािधीरस्ततर न सुद्यति ॥ ४९ 

ग्वातीड यथावसं त्यक्ता पू-छताम्बरम् । 
खद्वात्येवं नउ दें देहो कर्मानिवन्धनम् ॥ ५० 

नैनं छिन्दन्ति शस्ताणि ननं दहति पावकः । 

न चैनं क्तदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ ५१ 
स च्छे दोऽवमदाद्योऽयमङ्ग टोऽ एव च । 

नित्य; सततगः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः | ५२ 

अय्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्ययोऽयमुच्यते। 

तस्मादेव विदित्वेनं नातुणोचितुमरय ॥ १३ 

दूति वेष्णषे धमशास्तं ८ शोऽध्यायः ॥ २०॥ 

एकविं शोऽघावः। 

भथा शोचव्यपगमे रखुखातः सप्रक्ञालितपाणिपादः 
स्चान्तस्त्व व विधान् ब्राह्णणान् यथाण्क्तःट्द््खान् गन्ध 

माष्यवस्ता्इारादिभि एजितान् भोज त् । एकदचन्वरान् 
इतेकोदिरे । उच्छिष्सत्रिधादेकरव तत्ममगोवाग्यां पिण्डः 

निषपेत्। गुक्तवत्र् ब्राह्म रोषु रक्िणया भि जितेषु प्रत 
नामगोतराभ्यां दन्ताषग्योदकखत्रद्गल- ष्वोम्ताबदन्त रास्ता 
वदध; खाता पितसूयायतास्िखः कष; कयात् । कपसमीपे 



४५७८ विणु"हिता। 

चान्नित्रयतुपसमाधाय परिस्तीय्य त>केकसिन्ाइतिदरय 
जइयात्। सोमाय पिष्टमते खधा नमः। अग्न्ये कव्य 
वाहनाय खधा नमः| यमायाड्रपे खषा नमः) 

स्यानत्रये च प्राग्बत्पिण्डनि? पणं कुयात् । अन्रदधिषटत- 
मधमासे; कषंत्रयं एृरयिवयैतन्त इति उयेत् । एवं सता 
प्रतिमासं कुशात् संबतसरान्ते प्र ताय ततूपितरं ततूमिता- 
महाय ततृप्रमितामहाय च बाद्धणान् रेवपृबीन् भोजयेत् । 
अत्ाग्नोकरयमादाहनं पाच्च कुर्यात्| संटज्तुवा 
एथिवोसमानोव इति च प्रतपाद्यपात्रं पिहपाद्यपात्रतये 
योजयेत् । ख रुषटरत्रिधौ पिणुडश्वतुध्यं कूख्ात्। बाद्य- 

णांच वाचान्ान् दन्तदरिणखातु>ज्य सस येत् । 
ततः प्र तपिण्ड' पाद्रपातोदद.य्त् {परर दये {>द६५त् । 

कषृचयसन्रिकषेःप्येव*व । सप्गट्येवरण' मास्किथ- 
बदूदादथाषं यार रत्वा त्रयोदभेऽङ्गि बा २.ययात्। मन्त 
बल्ल ड शूद्राणां दादथेऽङ्कि। रंबट्सराभ्यन्टरे यदुशधि 
मासी भवेत् तदा मासिकाथं दिन वध्येत् | {-२१॥ 

सपिगोकरभ। सूभेणां वारर तथा भदेत्। 
यावस्नोवं तथा ट्, याच्छराडन्तु प्रतिदतूसरम् | २२ 
अवीर् सपिणडोकरण' यख संवत्सरात् छतम् । 

तखाणनं सोदकृम्भ' दद्यादषं दिऽ. दने | २३ 

दति वेष्णवे ध्शास्टः एका" शोऽ्यः | २१ । 

[1 



हाविंशोऽघायः) 

ब्र द्यणख सप्रण्डानां जननमरणयोः णाषमभोश्वम्। 
हदयं राजन्यस्य । मासं शूद्रस्य । सपिण्डता च पुरुष 
सप्तमे विनिवन्तते। अघोचे होमदान प्रतिग्रहखाध्याया 
निवत्तेन्तं । नाथौचं कखयचिदत्रमश्रौयात्। ब्राह्मणा 

दीनामयौचे यः सकषदेवाव्रमश्राति तख तावदशौ चं यावत् 
तेषाम् । सभौचापगसे प्रायचित्तं कथात्। सवथेखाशौ च 
हिजो मुका सषन्तीमासाद्य तबरिमग्नस्तिरघमषेयं जा्े- 
क्लौथ गायत्रयटसह ख" जयेत् चत्रियाश्ौ चे ब्राद्मणस्त् त- 
देषोपोषितः सत्वा एष्यति । वेश्या शौ चे राजन्धच्च । बाद्मण- 
न््िरातरौपोप्ितिख्च। ब्राह्मणाशौचे राजन्यः चत्रियाशौच 
श्य; खवन्तीभासाद्य मायव्रीयतपद्चकं जपेत्। वश्यश्च 
बराह्मणाशौचं गायतराटशतं जपेत्। शूद्राथौचे दिजो 
यजा प्राजापत्यतं चरेत्। भद्र दिजाथौचे घ्नान- 
माचरेत् । शट: शुद्राभौचे सूतः पश्चगव्यं पिदेत् । प्रत्नीनां 
दासानाभानुलेम्येन खामिनस्तुल्यमशगैचम्। र्ते खामि- 
न्धामौयम् । हौनवर्णीनामधिकव्ेषु सपिण्डषु तदाशौच- 
व्यपगसे शदिः ब्राह्मणाय त विरशुद्रषु सपिण्टेषु षड़- 
रातित्रिरातरेकरातर;। चवियय वि^ुद्रयो; षड् राव- 
विरात्राभ्याम् । वैश्यस्य शठ षु षड़रात्रण॒। मासतष्यै- 

रहोराव्रौ +भावे । जातखते ख्तजाते बा कुलस्य ्षद्य. 

शोचम्। अदन्तनाते बाते भते सदय एव। नालसामि- 
१8 



५८ विणसं इता । 

संष्कारो नोदकक्रिया । दन्तलाते त्वरछृतचडं वोरात्र ण । 

रत ड तवसंसते चिरात ण । ततः परं यथोक्तकारेन । 

स्रा ां विवाहः संस्कारः । संख्कतार सत्रीषु नाशौचं मवति 
पिषटप्चै । ततप्रसवमरणो चेत् पिष्ट स्यातां विराव । 
जननाभशौवमध्ये यद्यपरं जननाशगैचं स्यात् तदा पवी 
शोचब्यपगमे शडि;। रातिश्रषे दिनदयेन । प्रभाते दिन- 
तये । मरणा चमध्ये स्रातिमरणेऽप्यैवम्। ख्त्वा 
देणान्रस्यो जननमरणे षेण शएष्यत्। व्यतौतेऽथे। खे 
संवत्सरान्त् करावे ण । ततः पर सानेन । अचां 
माताम च व्यतोते तिरावब्रं ण | !-४१। 

अनौरसेषु त्तषु जातेषु च ख्तेषु च। 
परपृरवीर भावाखु प्रसृता र्ताखु च | ४२ 
सआचाय पन्नो पुत्रोपाष्यय-मातुल-श्वश्रण्बश्यरुषहा 

भ्यायिशिय ष्वतौतेष्व करात्रंण। स्देग्याजनि च। 
असभिष्ड स्ववेश्मनि स्ते च। सख्न्बन्न्यनाशथकाम्ब संग्राम- 
विद्यवृपहतानां नाशौचम्। न रान्नां राजकर्यणि, न 
रतिर्न व्रति। न सतिणां स | नकास्णां कारूकर्मणि। 

न राजान्नाकारिणा तदिच्छया न दवप्रति्ाविबाहवोः 

पूवे सम्भूतयो; । न देयवि्रवे। खाप्रदयपि च कष्टायाम्। 
आतत्यागिनः प्रतिताञ्च नाशैचोदकभाजः। प्रतितस्य 
दासौ खतेऽह्ि पादाभ्यां घटमपवञ्जेयेत् । खदन्धनख्तस्य यः 
पाथं चिन्याव् स तप्र ण ष्यति आमघातिनां संसक्त 
च। तद् श्ुपातक्रारो च सवस्येव प्रत्य वागध^; सष्टाखरु- 
पातं सखा नामन । ठते तिस्ये स~लच्रानेम् । 



विशुसंहिता । पट 

दिजः शुद्र तामुगमनं कत्वा सवन्ोमासाश्च॑तत्रिमग्न- 
लिरषघमषेण' जघोत्तो गायत्रयश्सडख' जपत् । हिज 
म्र त्या्ट्तन्। शुद्र; प्र तानुगमनं क्था स्रानमाचरेत् 
चिताधूमसेवने सं वर्णी; खानमार्रेयु । भयुने दुःखप्र 
रुधिरोपगतजण्ठ बमनविरकयोख । श्मश्ुकम्धणि शृते 
च । शवस्मुशश स्युष्टा रजस्नलाचाषालयूपां च । मश्वं लं 
प८चनखश्यं तर्थि सखन ष्च | सदष्ठ तेषु खानेषु एव वस्रं 

नाप्रा्नालिदं बिश्यात्। रजखला चतुर्थि शाना 
च्छष्यति। रजसखला रीन रजखलां सषा न ताव- 
दश्रौयादूयाबन्र एदा । सवणौमधिकवणों वा स्पष्टा खाता 
श्नोप्रात् चवा ख्प्रा भोजनाध्यग्रनेप् पुः पौल्ा खात 
निरीव्य वासः परिधाय रथ्यामाक्रम्य मूतपुरौीषे छवा 
पचनखाख्यल्ल हं शष्ट चाचामेत्। चाण्डालन्तंच्छ- 
सश्याषरये च नाभेर धम्तात् प्रवादषु च काविशमाले; सुराभि 
मदरवोप्रहतो स्त्तोयेस्तदङ्ग' प्राश्य श्यति, सन्धतोप 

इतः त्तोये स्तदङ्ग" प्राय खानेन । वक्तोपहतस्त पोषय 
स्नाखा पचगष्यंन। दशन च्छटोपदहतख ॥ ° ७८ ॥ 

वसा शुक्रमषटश्नना मूतरविकणे विड नखाः । 

न्न ाशरुटूषिक्रा खेदो हादभेते चणां मलाः ॥ ८ 
गौडी माध्वो च प्रो च विज्ञेया विदिधाख्राः। 

यथैका तथा सव न पातव्या हिजातिभिः ॥ ८! 
माधूकमैच; टाङ्' कोलं खल्नु रपानसे । 
खहिकारसमाध्वीके मे रेवं नारिकेलजम् ॥ ८२ 



४८२ विष्णुमहता 1 

अमेभ्यानि दथेतानि मद्यानि बाद्मणय च; 
राजन्येव भश्यदच सयषट तानि न-वुष्यतः | ८२ 
मुरोः.प्र तस्य शिष्यस्तु पिटम धं समाचरन् । 
परे ताहारे; समं तत्र दशरात्र श.शष्यति | ८४ 
भाचाय' खदुपाष्यायं पितर मातरं गुरुम्! 

निहृत्यतु वतौ भतार वतेन वियुज्यते + ८५ 
आदिशो नोदकं कुदा व्रतव्य समापनात्, 
समाप्त तूदभ कृता तिराते ण विगरुष्यति | ८९ 
त्रानं तपोऽग्निराहारो छन्मनोवायपा चलनम् । 
बायुः का्माभकालो च गुदिकन्तःणि देहिनाम् ॥ ८७ 
सऽपामेव शोचानामन्रगौचं परं खलम् । 
यो$ब्रे शुचिः स हि एचिनं ष्डटारिशुचिः णवि. | ८दः 

चार्या शुष्यन्ति विहारो दानेनाकाथकारश्ः | 

प्रछव्रपापा ज्येन तपसा वेदवित्तमाः | ८९ 
श्तोये; गुध्यते योध्यं नदौ वेफेन शध्यति । 

रजसा स्तो मनोदु स्यातन दिजोनसा;॥ ८० 

अम्निगात्राति शष्यन्ति सनः सत्येन इष्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूयानरा वुिन्नीनेन श्यति | ९१ 

एष शोचय ते प्रोक्तः शारो रस्य विनिगेयः 
नानाविधानां द्रब्थाण्णां शुदं ¦ ख् विनियम् ॥ <२ 

दति वैष्णवे धर्मशास्त्रे हाविशथोध्यायः | २२॥ 



तयोिंशोऽष्यायः । 

प्ारीरेमसेः सुराभिमदुर्वा यदुप तदल्मः गेय 

तम्। अयन्योपहतं सदं लोहमाण्डमग्न प्रसतिप् 
एष्येत्। मणिमवमश्ममयमलच्च सप्तरात्र' मद्टौनिखनेनः। 
गङ्दन्ताखिमयं तस्षणेन। धारः ण्डय छण्रात्। 

भलयन्तोप्हतप्य -वक्लद्य यत् प्र्षालितं सदृविरण्यलः 
तच्छिन्यात्। सोप्रणराजतानमणिमयानां निरेपानामददः 
शदिः । अशममयानां चमसनां ग्रहमणाश्च। चरुषवषवा- 

यामुष्णनाम्भसा। यत्कर्मणि यद्वपात्राणं पाणिना 
सन्पा्लनेन । स्पश" शकटमुषलोलू खलानां प्रोक्षणेन । 
शयनयानासना नं च । बहनां । धान्यालिनरजतान्तव- 

षेदलपूतापीसथाससांच । शाकभृलफलपुष्पार्माच । हणः 
क्ाढणष्कपनलायाना च ! एतेषां प्रत्तारनेन ' अल्यानांच ॥ 

ऊपे; कौषेयाविकयोः। अरिष्टे; १ तपामाम्। शीफलं- 
र॑शपदानाम! मौरसणे५; प्षौमाणाम्। श्डाशिदन्त- 
सयानांच। पद्चाचे षटं गलोभिक्रानाम् ¦ तासरीतिश्पुसौः 
समयानामस्तोदकन । भान कास्यलीष्टयः। तच्चर्म 

हारषाणाम्। गोवालेः फलसम्पवानाम्। प्रोक्षणेन 
संहतानाम्। उत्पनेन द्रवाणाम् । गुडादौनामिक्तुविका- 
राणां प्रमृतानां निहतानां बाथम्निदानेन । सथलव- 
ार्नाच। पुनःपाङ्न खन्मयानाम्! द्रग्यबत् उतणेषार्नां 
देवता बानं भूयः प्रति गपनेन । पसिहखाव्र य वावन्माक 



४५५४ विशसं हिता । 

मुपरडतं तन्मा ‡ परित्यज्य शेषस्य कर्नप्र्षारने का ग्यीत् । 
द्रोणाग्यि ~ सिशमवमुपद्तं न दुष्यति । त ोपहतमात- 

मपा गायब्रााभिमिन्तितं खुवणौग्भः । प्रसिपेत् । वस्तस्य 
प्रथं येदमेश्च | १{--२७ 

प्सिजम्ध' गाप्रातमवधूतमवच्ततम् । 

दुषितं केयक्ौरच ष्टः चण शव्यति॥ १ 
„ याग बाः व्यतेष्याक्ताहन् धो लेपञ्च तत्कृतः । 

तावन्मददारि देयं स्थात् सवर् दरव्यग्रिषु ॥ १८ 
अजाग्ं मुखतो मेरधयन गौ नरा मलाः 
प्यानश्च वि दष्यन्ति सोमसव्यां शुमा"; | ४ 
रण्याकई मतोयानि स्यष्टान्यन्यग्ववायसेः । 
मा स्तेनेव एष्यन्ति पभ एटकचिता न च ॥ ४१ 
प्राखिनामथ स्वेपां-ख्डिरद्धिश्च कारयेत् । 
अत्य तोपहतानां च शौचं नित्यमतन्द्रितः ॥ ४२ 
भूमिशमुदकं पुण्यं ट ण' यत्र गोभबेत् । 
अव्याप्र ऽ रमेष्येन तहृदेव शिलागतम् ॥ ४३ 
षटतपश्ननखात् कूपादत्यत्तोपहतातं तथा । 
सपः समुदरेत् सब; गें बन्न श शोधयेत् ॥ ४४ 
बह्िप्रज्वालनं कुथ्यात् कूपे पक टकाचिते। 
म्गव्यं न्यसत् पचा ब्रबतोयसमुड्भवे । ४५ 

छला शयेष्वधास्पषु स्थावरेषु वखुन् धरे । 

कूपवत् कथिता शदिम्यहत्र् चन दुषगाम् | ४६ 

ब्रोणि देवा; पविच्राणि बाद्मणानामकल्पयन् । 
अषहटमहिनि यतं यञ्च वाचा प्रथस्ते ॥ ४७ 



विष्णं श्िता। | ५८५ 

नित्य एड; कारूदस्तः पण्य" यच्च प्रसारितम् । 

नाद्मष्णन्तरितं भैच्छमाकराः सवे एव च ॥ ४८ 
नित्यमास्यं शचि स्मीणां थङुनिः फलपातने । 

प्रजवे च शचि+तसः श्वा खटगग्रदणे शुचिः ॥ ४९ 
श्लभिदेत य यद्या शुचि तत् परिकोन्तितम्। 
कव्याद्विच्च उतान्य चाालादय च दस्युभिः ॥ ५ 
ऊहं नाभयनि खानि तानि मेध्यानि निह श्तु । 
यान्यघस्तान्यमेध्यानि देाचेव मलाशुताः | ५। 
मच्तिका विप्र षन्काया गौगेजाश्मरोचयः। 
रजोभूबीयुरग्निख मान्नीरख्च सदा शविः ॥ ५२ 
नोट कुवते मुष्या विप्र घो; पतन्ति याः। 
न श्ममूणि गतान्यासयं न दन्तान्तरवैष्टितम् ॥ ५१ 

स्परथन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान् । 
भौमिङेसते समान्या न तै रप्रयतो भत् ॥ ५४ 
खच्श्नतु सस्मरे द्रव्यहस्तः कथंचन) 

अनिघायेव तदद्व्यमाचान्तः एचितामियात् ॥ ५५ 
माज नोपा स्ने दश्म ोत्सरेन च पुस्तकम् । 
सग््राज्न नेनान्ननन सेकेनोन्न खनेन च ॥ १६ 
दानेन च युवः एटिवौसेनाप्यथवा.गवाम्। 

गावः पवित्रः सङ्कल्यं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ५७ 

गानो वितन्वते य ४" गावः सवीघष्रदनाः। 

गोमूत्र गोमयं सध: त्तौरं दधि च रोचना॥ ५८ 
घड्ङ्कमेतत् परमं मद्गल्यं सवदा गवाम् । 
गद्गदं गवां पुण्यः सवौघविनि ददनम् ॥ ५: 



४६६ वि शुखश्िता 

जवां कण रयने देव सग कसप्पना धनम् \ 
गवां भ्रासप्ररानेन खगेलोके महीयते ॥ ६१ 

गधां डि तीरे वसतौ ग्म 
पुश्स्तथासां रजसि प्रहन्ता । 

लश्मो; करोपे प्रणतौ च धः 

ष्यासां प्रणामं संतर्तचं कुयात् “ ९१ 

दति °ष्णवे घर्मास तयोदिंणोऽष्याय; ॥ २६११ 

[णि 

चतुविशोऽधायः। 

अथ ब्राह्मणय वणौनुक्रमेण चतस्रो माया भवन्ति) 
तिस्रः ्षधियस्य हं वेभ्वद्यः।' एका -थुदरस्य ।४ तासां 
सषवणावैदने पाणिग्राद्ः ^ अरवगाैवदनं शरः त्च्रिय- 
कन्धया । प्रतोदो षश्यकन्यया (^वसनदर थान्त शट्कन्या #“ 

स सगोत्रां न समानापप्रबरां भायां बिन्दत। माटः- 

तच्चा ५चमात् पुरुषात् पिटतश्चा सपतमात्। नाङुलोनाम् । 
म च वाधिताम्। नाधिकाद्भेम्। न दीनाङ्गीम्। नाति 
कपिलाम्। न वाचाटम्, अथापरे विवादा भवन्ति। 
जा मोदे व मापेः प्राजापत्यो गन्धन आड्रो रात्तसः 

पश्ाचक्ेति। आहय गुणवते कन्यादानं बाह्म; । यन्नख. 
कत्विजे देवः। गोभियुनग्रह्णेनाषेः। मप्रार्धितप्रदानेन 
प्राजापत्यः दयोः सक्रामयोश्रादापिहरन्ितो योगो 

गानूष.:। क्रयेणाखुरः । युदहर्येन राक्चसः। सुप 



विणरं डित । ५८७ 

भ्रमन्तामिगमनात् पशाचः। एतेष्वादयाद्बल्ारो ष्येगः। 

यान् घर्वाऽपि राजन्यानाम् । बाह्येपुत्रः एुरूषानेका “शतिं 
पुनोते। देवौपुवश्चतुद् थ । अपपुत्रख्च सप्त । प्राजापत्य. 
खत॒रः। बाह्मण विवाहेन कन्यां दददूब द्य लोकं गमयति । 
देषेन खगम् । आरण वे एवम् । प्राजापत्येन देवलोकम् । 
गान्घरण गन् धवेनोकं गच्छति। पिता पितःमष्ो भ्राता 
सप्ल्यो मातामहो माता चति कन्घाप्रदाः। प्भाषै 
पदछतिख् पः परः ॥ १-२< । 

ऋत॒त्रयमुपाखेव कन्या कुथात् खयं वरम् । 
ऋतुत्रये व्यतीते तु प्रभवल्यामनः सदा ॥ ४० 

पिटवेश्मनि या कन्या रजः पण्यत्यसंस्कता । 

साकन्या टषलोन्रयादरस्तां न विदुष्यति| ४1 
दूति बेष्णवे प्रगशस्लं चतुविंशोऽध्यायः | २४॥ 

पञ्चविंशोऽष्यायः | 

अथ स्तीणं घमया;। भन्तः समानव्रतचारित्वम् । 
भ्वमूग्ुरगुरुदेवतातियिपृजनम्। खुरंस्क तोपस्करता । 

अनृतीहस्तता । सगु्रभाण्डता । मूतक्रियाखनभिरतिः। 
मङ्गला चारतत्मरता। भप्तरि ` प्रवसितिःप्रतिकम्यक्रिया। 
परण्टदहेष्तननिगमनम् । हारदेशगवान्तकेष्वनवयस्यानम् । 
स नगखसखतन््ता । वा चयौवनवाके्लपि पिटभन्तः- 
एुत्राधोनता। ते भत्तेरि ब्रह्मचश्चं तदन्वारोहणं बा | 
{-१४॥ 

१९ 



धद शिष्युसंड्ता 

नास्ति खौणां एयगयत्नो न वतं नाप्युमोषितम् । 
पतिं शन्पूयते यत्तु तेन खगे महौयते ॥ १५ 
पत्यौ जोवति या योषिदुपवासव्रतं चरेत् 

^€ ह । $ 

आयुः सा हरते भन्तृनेरकद्चव गच्छति| {६ 
खते भया रि साध्वी स्रो ब्रह्मचयये व्यवसिता । 
सगं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ {ॐ 

दूति वैष्णवे धमश्ाक्ने पश्चविंश्ोऽष्यायः ॥ २५॥ 

षड़ वि शोऽध्यायः । 

सवर्णासु बदभायार् विद्यमानापर व्ये्टया सह धर्मा 
कां ङुथ्ात्। सिग्राख च कनिषट्यापि समानवणया, 
समानवणीया अभावे त्रनन्तरयेवापदि च । न त्येव दिजः 

शूद्रया ॥{-४॥ 

दिजख भाथा शूद्रा ठ घर्मायं न भवेत् कचित् । 
रत्ययेमेव सा तस्य रागान्ख प्रकौर्ता॥ ५ 
हमेनजातिखियं मोहादृद्हन्तो दिजातयः । 
कुलान्यव नयन्याग्र ससन्तानानि शुद्रताम्। ६ 

दे वपित्रातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु । 
नाश्नन्ति पिषटदेबास्तु न च खगं स गच्छति| ७ 
ति वेष्यवे धरमाथाखं षड नथोऽध्याव; ॥ २६ ॥ 

कवक 



सप्रविंशोऽधाः। 

गभ॑ श्य खष्टताश्नाने निषिककमौ । खन्दनात् एरा एु*स- 

बनम् । षडश्टम बा सौमन्तोत्रयनम्। जाते च दारक 
लातक्षश्च । मयोचव्यपगमे नामपेयम् | माङ्गल्यं ्रह्मणएष्य | 
वलवत् स्त्रिय य । धनोपेतं वश्यश्च । लगुसितं शूश्ख । 
चतुर्थे माद्यादित्यरथेनम्। पषरेऽब्रप्राथनम्। ठतौयिद्द 
चूडाकरणम् । एता एव क्रियाः स्लोणाममन्तकाः। तासां 
समन्तको विवाहः । गभशटमेऽब्दे नाद्य णस्योपरनयनम् । 
गभकादये रान्नः। गभंदादथे विशः। तेषां मुख्लव्यावख- 
मय्यो मौन्नाः। कार्पासथणाविकान्यु पवौतानि वासां स 
च। माम॑वेयाघ्रवास्ानि चश्ीणि। पाताथवादिरौद- 
म्बरा दण्डाः। केथान्तललाटनासादेथतल्याः। सवं एव 
बा। पकुटिलाः सत्चञ् । भवदाद्य भवन्मध्यं भवेदन्तश् 

भे चचरणम् ॥ !--२५। 
सापडयाटूवा रणस्य सावित्री नातिवत्तते। 
भा हाविंशात् च तच्रवन्धोरा चतुवि्तेविशः। २६ 
अत ऊष वयोऽयेते ययाक्रालमसंस्कता । 
सावितीपतिता वात्या भवल्याविगङिता; ॥ २५ 
यदूय य विहितं चमप यत् घव" या च मेखला । 
यो दण्डो यञ्च वसनं तत्तदस्य वरतेष्वपि ॥ २८ 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम् । 
अप्सु प्रा विनष्टानि रह्वोतान्यानि सन्ववत् ॥ २९ 

दति वेष्णबे धगरा सप्र घ्रोऽ्ाव; | २१ ॥ 



अष्टविंशोऽध्यायः | 

परय बडाचारिणां गरुक्लवासः। सब्याद्योपासनम् ¦ 

पूवां स्यां जपेत् तिष्ठन् पड्िमामासौनः) कालहयमभिः 
पैकाग्निङ्गपक्रणम। अ दणडवन्यमज्नम्। महताः 

ध्ययनम्। गुरोः प्रियहिताचरणम्। मखलादग्डाजिनो- 
परगैतधारणम्। गुरूकुलवज्जे' गुणवत्सु भे चचरणाम् 
गनुन्नातो भै त्ताभ्यवदरणम्। ाइकतलवणप्तापय्थ एत- 
शृत्य-गोत-सरीऽमभुमांसा र्नो रुू्ट-प्राि-{ख'ाश्लोलपरि 
वज्तेनत्। अपः्व्या। गुरोः पूर्वोयानं चरमं संवेशनम् | 
कतसस्योपासनच् गुवं भिवादनं कश्रात् । तस्य च व्यत्यस्त 
करः पादावुपस्पुशेत् । दक्षिण दत्तिणेनेतरमितरेण ' खच्च 
नामा याभिवादनान्ते भोःगन्दान्तं निवेदयेत् । ष्टब्रासौनः 
शयानोपृज्ञानः पराग्रुलख्च नाख्याभिभाष्ण' कुात्॥ 
(-२८॥ 

अआसोन य शितः कथ्चाभिगन्छस्तुगच्तः। 
भागनच्छतः प्रव्युदम्य पञ्चाहा - स्तु धावतः॥ १९ 
परास्म्,सस्या भितुखः। दूरस्यख्यान्तिकम् पेव्य । शयानस्य 

प्रणम्य । तसय च चन्तु[.षये न यथे .1सनः खात्। न 
चाय केवलं नाम व्रूयात् । गतिचेधाभाषितादिक नास्यानु- 
कात्) यत्रास्य निन्दापरोबादौ स्यातां न तत्र तित् 
नाखेकासनो भवैत्। ऋति शिलाफलकनौयानेभ्यः । गुरो 
गुरो सत्निहिते गुरुवहनेत। अनिर्दिष्ट गुश्या खान् 



विष्ट सरिता १९१ ` 

गुरन् नाभिवादयेत् । बाले समानवयसि व्यापके गुपू 
गुषूवदतेत। ना य पादो प्रचालयेत् । ना। र मश्रौयात् । 
ए; वेदं वेदौ वेदान् बा खीक्भ्ात्। ततो वैदाङ्मनि। 
यप्वनधोतवेदो, त्र खमं कुर्थादसौ ससनानः शूद्रवमेति ! 

मातुरग्रं विजननं हितौयं मौच्ीवन् धनम्, तत्रास्य माता 
सावित्रौ भवति पिता ाचाथः। एतेनैव तेषां हिजत्वम , 
प्राङ्मो ज्गोवन् घनादूदिजः शूद्रसमो भवति बह्मचारिणा 
मुण्डन जय्लिन वा भाव्यम् । वेदसखौकरणादृह गुगतुः 
ज्नातस्तद्म वरं दत्वा स्नायात् ततो गुच्वुल एव वा 
जन्मनः शं नयेत् । तत्राचाययं प्रते गुरुवदूगुरूपुच वततत { | 

गुष्दारेषु सवणंषु वा । तदभागेऽनशनदरषु नषिको ब्रह्मचायैः 
स्यात् ॥ २०-४६॥ 

एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचयमतन्द्रतः। 

स गच्छत्युत्तमं श्नं न चेर जायते पुनः | ४७ 

कामतो रेतसः सकं ्रतस्थख्य दिजन्डनः । 
अतिकमं व्रतखा हषे ग्ना ब्रह्मवादिनः | ४८ 
एतस्मिन्नेनसि प्राप वसित्वा गह भाजिनम् | 
सप्रागारं चरे चं खकम परिकोत्तयन् ॥ ४९ 
तेभ्यो लब्ध न मै चेय यत्तं यन्ेककाक्तिकम् । 
खपस्परशं ववशा मब्देन स विशुध्यति | ५ 

खप्र सिक्रा बरचारौ डिजः शक्खकामतः। 
खात्वा भवं यित्वा वनिः पृनमभैमिटःचं जपेत् ॥ ५१ 
अता भच्तचरणमसमिष्य च पावमम् । 
अनानृरः सप्रात्रमवकौणपिवतं चरेत् | ५२ 



५९२ विष्णुस हिता । 

तश्चेदल्यदियात् सथः थयानं कामकारतः । 
निश््ोचे इाणविन्नानान्नपतुपवसेटिनम् ॥ ५१ 

इति वेष्णवे धर्थाखं ऽ ओोऽध्यायः ॥ २८॥ 

एकोनविंशोऽध्यायः । 

यम्त्पनौयव्रतादेथं छृत्वा॒वेदमध्यापयेत् तमाचाय 
षिद्यात्। यस्त्ेनं मूल्ये नाधयापयेत् तमुपाष्भयमेकदेशं 

षा। यो यख यत्न कम्मणि कुय्यीत् तश्त्िनं विद्यात् । 
नापरोत्ितं याजयेत्। नाध्यापयैत्। नोपनयेत् । {-\॥ 

अधमण च यः प्राह थख्चाधम्मय च्छति । 
तयोरन्यतरः प्रौ ति विदं वाधिगच्छति ॥ 9 
अम्मो यन द्ातां यूषा वापि तदहिघा। 
तत्र विद्या न वप्तव्या एर बोजमिवोषरे | ८ 

गिदा वे ब्राह्मणमजागाम 
गोपाय मा शेवधिस्तेऽहमस्मि। 
अपूयक्रायागृजवेःयताय 

न मां व्रूया वौथवतौ तथा खाम् ॥ ८ 
यमेद विद्याः शुचिमप्रमन्तं 

मेधाविनं ब्रह्मचर्ययोपरपव्रम् | 

यस्ते नदद त् कतमच्च नाष 

तसे मां व्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥ १, 
षूति वेष्लमे ध ग्रासं एकोनलि'थोऽभ्यायः + १९ ॥ 

विवस्वत कयन सकनद 



चि ्ोऽष्यायः। 

श्रावण्यां प्रौश्पद्यां वा च्छन्दांस्युपारत्यारपश्चमान् 
मास्ानवीयीत । ततस्ते त्सगे' वहिः कुधाब्रानुपार- 

तानाम्। उतृसर्मोपाकर्म.णोश्व्ये वेद्ाङ्गध्ययनं कुथात्। 

नाधौयीतादहोरात्रः चतुद श्यटमीष च। नत्व न्तरग्रह- 
सूतक्ष । नेन्द्रप्रयाणे। न वाति चर्हपवने । नाकालवध 
विद्युत्स्तनितेषु । न भूकम्पोल्कापातदिग्दादृषु । नाम्तः शव । 
ग्रामे। न शस््रसम्याते। न खग्रगालगदःभनिीदेषु । 
न वादिच्व्दे। न शद्रपतितयोः समोपे । न देवतायतन- 
शमशानचतुष्पयरष्यार्। नोदकान्तः। न पोटोपडित- 
पादः । न खस्यष्नोष्रनौगोयानेषु ! न वान्तः । न विरिक्गः। 
नाजीर्णो। न प्र्चनखान्तरागमनं। न राजओ्ोतिय 

गोवा द्मणव्यसने। नोपाकश्रणि। नोतृस्षगं। न सामध्या 
माटग्यजुणौ ¡ नापरयात्रमघोत्य थयोत। भभभयुक्तो- 
श्यन्यध्वायेष्वभ्ययनं परिदरेत्। यस्मादनध्ययनाधौतं ने 
नाभृत्र फलदम्। तद्यध्ययननायुषः यो गुरूुशि्योच । 
तप्मादनध्यायवन् गुकणा बद्मलोककामेन विद्या सष्छिष्य- 

चेत्र षु वप्तव्या, शिषे बद्रारख्मावस्ानयोगु रोः पादोप- 
संग्रहणं काव्यम् । प्रणवञ्च ्यादन्तेव्यः । तत च यड्चोऽघीति 
तेनाच्चाज्यना पितृणां टिम वति । यदूवजु'पि तेन मधुमा । 
यत् सामानि तेन पयसा । यद्चाय.णं तेन मांसेन । यत् 
पुराण तिदासेदाह्ष्रथान्लाखधोते तेनाखात्रेन। यञ्ज 



५६४ विषशसंहितो 

{िदयामासाद्यािंल्लोके तया जीवर सा तख परलोक 
फनप्रदा भवेत्, यच्च विद्याया यशः परोधां इन्ति। 

अनुन्नातच्चान्यस्मादघोयानानत्र विदयामारद्यात्। तदादानमसय 

अह्रस्त चं नरकाय भवति॥ {(--४२। 
लोकिकं दिकं वापि तथाध्याल्िकमेव बा। 
अदरौोत यतो न्ानं न तंद्रद्यत् कदचन ॥ ४३ 
खतृपादशव्रह्म दानो गर)वान् ब्रह्मदः पता । 
ब्रह्मजन्म दि विप्रव्यप्रत्य चेह च णष्वतम् | 88४ 

कामान्छाता पिता चेनं यपुत् पादयतो मिथः। 
सम्भ[^ तख तां विद्यादूयदूयोना विद ज;यते ॥ ४५ 

अआचाग्येग्श्च यां जातिं विधिवदूवेदष्ारमः। 
उत्पादयति सावि्नस्तास्म्ता साररानराः॥४६ 

य ाटणोत्यःवतथेन कश ¶- 
वदुःखं कुवब्रद्टतं संप्रय न् 

तं > मन्यत् पितरं मातर॑च 
तप्र न दु्चत् छतमख्यं जानन् ॥ ४७ 

इति वेष्णवे षर्शास्ं विशोऽष्ययः | २० ॥ 

एकादणोऽघायः। 
तरयः पुश्प्यातिगुरवो भवन्ति माता पिता 

अआआचाय्येश्च। तेषां नित्यमेव ग्रथणा भविरव्य। यत् ते 

बरुयुम्तत् कुव्यीन् । तेयं प्रियहितमा चरेत् , न तै रननुन्नातः 
परिश्विदपि कब्धात्। !-\। 



विष्णा न॑ष्िता) ५६१५ 

तं एब्रत्योवेराएतरए व्यः ख्राः। 
एत एवदव्रयोनोप त्रत एव त्रयोऽग्नयः ॥ 9 

प्रिता गारेपल्योऽन्नरे च्िणाग्नि्ाता गुरुराहवनीवः । 
अनाहताननु यस्येते सवी स्तस्याफलाः क्रियाः ॥ ८--९ ॥ 
द्म लोर मामका पिटभक्रा नु मध्यसम्। 
गुरुगश्रषया ते ब्रह्मलोक समग्रतु | {० 

दूति वष्णवे धर्मशाक्तं एक्रवि'शोऽष्यासः॥ २१॥। 

हावि प्रौऽषायः। 

राजत्विर्योल्रिपाधरीप्रतिष्यपाध्यादपिठव्धमतासग्ट- 
भात॒लश्वपुरञ्यठभ्वाटसम्यन्दिनिद्याचान्धयत् | पद्या एतेषां 

सवण: । सन्यस पिश्वसा च्यश्मदव्साच। श्वष्एर- 

पिद्व्यप्नातुरवजां अनो प्रह्यसानर दासिकार्नम् | 

.नवणानां गुरूपत्रना ट दिदं ज पद)पएसंस 

नर् 1८ गुल्यतीगां मा्तृसादनाज्ननङूस्ंय्नन-पाद- 
सालनादैनि न कुयात्) मरनुतापिं परप्रल्ये 

गिनोति वाखा पु वि सतितिद) नेद गुरुष्टं त्सति 

ब्रूयात्। तदतिन्िसं `परं दिञ्स्यन्ः त प्रसादा- 

स्नोयात्। न च गृरूषा ङ्द दय्द्यकणां ङुरत्। मैव 
चाद परवादन्। म चाराभिप्रतम् | {-१६॥ 

गुख्पनौ ठ युयतिनारिन्वदोह पाच्यौः। 
पूण {;शतिवधरेच योद वजन | १ 

0) 



५८६ विष्णुरुडिता । 

कामन्तु गुरूपतुौनां य॒वतोनां युवा भुवि । 
विधिवहृन्दनं कुधादसावहमिति बरुवन ॥ {४ 
विप्रो पादग्रहणमन्वहश्चाभिवादनम् । 
गुरूरारे4 कर्वोति सतां ध्ाममुर्परन् ॥ १५ 
विनतं बन्धु भय कमा विद्या भवति प्रच्लमो। 
एतानि मानस्यानानि गरीयो यदृयदुत्तरम् ॥ {६ 
नाद्मणं दशवष चच.शतवपंख् भूमिपम् । 
पितापुत्र विजानौयादूव्राद्मणस्तु तयोः पिता ॥ १७ 
विप्राणां न्नानतो ज्यं त्त त्रयाणान्तु वीतः । 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मनः ॥ १८ 

दूति वेष्णवे धश्मभाप्ते हात्रिःथोऽध्यावः | ६२॥ 

वयसि शोऽध्यायः। 

अय पुरुषश्य कासक्रोधलोभास्यं रिपुत्रयं इघोरम् 
भवति। परिग्रहम्रसडगद्विगेषण गहा ग्मिणः। तेनाय 

माक्रालोऽतिपातसदापातशालुपातङेषपातकेषुः प्रवन्तंते । 
जातिष्नथङ्ररेषु सङ्रोशरणेष्वपात्ोकरगोषु च । मलावरहषु 
प्र कोणे च | {--५ ॥ 

विविधं नरक्श्येरं टार नाश्नमामनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्गदेतत्तयं त्यजेत् + ६ 

दूति रष्णवे घर्मशासं तर्योलि'थोऽष्ययः । ९३ ॥ 



चतुखिंगोऽघायः। 

माठगमनं दुदिटगमनं स्रघागमनसित्यतिपातकानि॥ 

सतिप्रातिमस्त्र ते प्रवि युद तानम् । 
नष्ाया निष्कतिसषां विद्युते इ कथं चन | २ 

दति वे गवे घशीन्नास्त चदठुस्तिगोऽथायः | ३४॥ 

पपययसन्कवस्कयद् 

परञ्चचि श्रोऽघायः। 

ब्रह्महत्या सुरापानं बाह्मणद्वणेहरणं गुरुदारमन- 
मिति महापातक्रानि। ततृसंथोगञ्च । संदतृसरोण पतति 
पतितेन सह चरन्। एश्यानभोजनाशनशयनेः । वौन- 
सौषमौ सम्बन्धात् सय एव ॥ {--\ | 

भखमघन एष्येयुश्चदापातकिनस्तिम । 

थिव्यं सव तौ्धनां तघाबुसरणेन वा ॥ ६ 

दूति वे णषे धर्मशासने प्र्चति'योऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 

षड चि शोऽध्यायः। 

थागस्य य च्षत्रियख वेश्यस्य च रनखलायाचान्तवेता- 
शालिगोतायाञ्ापिन्नातष्य गभख् श्ररणागतख श्च घातनं 



५९८ विषएसंदित्) 

ब्र द्मद्धत्यासमानो [त | ५1.1८: रुदः रः दुमएन- 

समो ब्राह्मणय ेय्यमःरन ।दवाप. द सुजनः 

समम्) गिदव्यनताभ् पा वनतर् (पनस् पन वलम रारू 

दारमसनेश्मम्। पिद ववटमाद व रलटुष्भनद् | श्वि 
मे त "घ 1 

यत्विगुए्ाः यास ४71 "1 धनु | स; 4. (द 
र 

१ - सय (। छ त्रि ध रउनत्तमवखयाीयाः कसायं न्यास ( त यष्ुयवृः अरद्रञ 

ताया जििप्रायाञ॥ {?--७॥ 

अनुपातकिनस्वं ते सद्ापातयिन। यया । 
अमेन दष्यान्व तोखदुसरब्धन दा ॥ ८ 

दति वष्णवे ध्मा पडलि शाःप्यादः ॥ २६) 

सरञिगऽवःयः। 

अरृतवचनमुतृकम । राजगामि च ८्यन्दम। गुलोच्ाः 

कौकनिर^न्धः। देदरनिन्तय। यथीोतस्द् चल्छुागः। अग्नि 

माहद'पटसुतद्ाया्धाच । अभाज्य न्(नप्शोर्णुय् | परर 

प्रयम् । परदारा [भगस्नम् । अंयाज्यय जयम् । विकसा- 

जोधपगच। अरभतप्रसिगरद्शच सववयगद्रगोचधः | वक्र य- 

विक्रयः | परिदत्ितादुभ्म् जंष्टस्य | प्ररिवेदनम् । तस्यच 

कन्याद्ानन् | याञन॑च ) तत्या । यदङ्ाष्यापएनम् | मृताः 

चाध्ययनाद्ानम । सवापरष्दधिकारः। सद्ायन्दप्रवन्त नम् । 

दुमगुख्मवल्लीसतोषघीौनां दसा । स्लौजयेयनम्। अभिचार 
मलकर्ख प्रवि्िः) आल्माये क्रियारम्ः) अनाहिता- 



वि गासंहिता) १९९ 

न्निता। देषधिपिटद्धणानामनपर्नियः। असच्छासत्- 
नभिगमनम्। नास्तिकता कूशौलवता। मदयुपस्त्नोनि- 
षवगन्। इल्यपपातदाजि ' {->\ | 

ख्रतातफरिनत्व ते कन्धखान्द्रावखं नराः। 

परा तया कुव्यये अयु्ंमखेन दा | ३६ 
 । € ^. ] 

बति वग्णवे ध्मा्ास्त सप्तति'शोऽ्यवः | २५॥ 

अषटदियो.ऽध्यायः | 

प्राह्णय रुजाकरणम्। सत्र यमटायोप्रातिः, 
सै द्मयम्। पशु मेयनाचरणम्। पु'सिच। इतिर्जा(- 
श्नशङ्रायि | {--\ | 

जातिश्च शक्रं कमम क्रत्वान्यतममिच्छ्या। 

कथात् सान्तपनं रुचः प्राजापत्यमनिच्छ्या ॥ ॐ. 

दूति वैष्णवे धर्मयाल्;ऽएवि"गशोऽध्याव. | २८ ॥ 

एकोनचत्यारिश्रोऽध्यायः | 

ग्ाम्यार्यानां पनां दसा खटरौऊरणम् ॥ ! 
सहर) छत्रा साशग्र)त यावङ्न् । 
सच्छरातिरृच्छ्रमथवा प्रायञिन्तन्तु कारयेत् ॥ २ 

दूति वैष्णवे घमाथासं एकोनचलतारि ोऽध्यावः । ६८ ॥ 



चत्वारिं शोऽध्यायः । 

निन्दितेभ्यो धमादानं बाणिज्यं कुसोदजौवनमसल्य- 

भाषणं य दरतेवनमित्यपाचौकरणम् ॥ ! 
अपात्रोक्रणं छता तधर छन शष्यति। 

शीतशच्छण वा भूयो मदहासान्तपनेन वा | २ 

दूति वै णवे धर्भशासं चत्वारि शोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 

एकचत्वारिंशोऽघायः। 

प्तिण जनच राणां जलजानांच घातनम् छसमि- 

कौटानांच । मद्यानुगतभोजनम् ¦ इति मलाबदहानि।{-४ 

मलिनौकरणौपरेषु तः छच्छर' विशोधनम् । 
कच्छा तिस क्रमथवा प्रायःखन्त' पिध्ोषनम् | ५ 

दूति रेच्एवे प्र्मशासन एकोचत्ारि णोऽष्ययः ॥ ४१॥ 

नाय्य 

दिखत्बारिंशोऽध्यायः । 

यदनुक्तं तत्प्रफोणेम् | ! 
प्रकौणंपरातकष न्नात्वा गुषटत्वमघ लाघवम् 

प्रायित्त' वधः क्याद् ब्राद्मणानुमतः सदाः॥ २ 
दूति पेष्णवे धमां दिचलारि शोऽधावः ॥ ४२॥ 



चिचतबारिणोऽधा्थंः। 

अथ नरमाः। तास्िसखम्। अन्ातामिखम् । रौरवम् । 
महहारौरबम्। कालसूत्रम्। महानरम्। सन्नौवनम् । 

अवोधिः। तपरनम्। सप्रतापनम्। सह्मतकम्। काको 
लम्। कण्डलम् । कृट्रानम् । पूतिदन्तिकम् । लोहशङ्; । 

छच)पम्। विपमप्ानम्। कण्ट कशथाच्मलिः। रौपनरो। 
व्सिपद्रवनम्। लोददारकमिति। एतेष्वक्षतप्रायखिन्तां 

सतिपातङ्किनः पथायेण कल्यं पयन्तं । महापातकिनो 
मन्वन्तरम्। अतुपातकरिनञ्च। उपपातकिनश्चतुयुगम् , 
छतसहर)करणाख्च। करतापातरौकरणाख। कतमलिनो. 
करणञ्च, प्रकोण्कपातकिनख् बड्कन् वपं यु गान् ॥ {--२२ 

ङ्रतपातकिनः सवे प्राणव्यागादनन्तरम् | 

याम्यं पद्यानमासाद्य दुःखमग्रन्ति दार्णम्। १३. 

यमटः पुषपरघोरे; क्र्यमाणा यतस्ततः । 
सुल णानुकारेण नोयमानाखने यथा ॥ ३४ 
प्दभि; खगारे; क्रव्याद; काककङवकादिभिः। 
सग्नितु षड भ च्यमाणा मुल्ग दिनै स्तया ॥ ३५ 
अग्निना दद्यमानाख् तुदामानाख् करटकः । 

क्रकचे;ःपाच्छप्रानाख पौदयमानाश् ढष्णया ॥ ३६ 

धया व्यवसानाञ धारे व्यात्रमयेस्तया । 
पूयशोशितगसेन सुच्छमाना पदे पदे ॥ २७ 



६०२ विष्णसं ता | 

परात्रपानं लिसन्तस्ताद्यमानाञ्च किर; । 
कककदहवकादोनां भौमानां सहटशानने; | २८ 

कचित् काष्यन्ति तैलेन ता्यन्ते मुघल; छचित् । 

पायसौपषु च वच्छ से शिलारूच तथा कचित् ॥ ४८ 

क्ष चिदान्तमथास्रन्नि कित् पयम् कचित्, 

छच्िहिष्ं गचिश्धासं एयगन्ि सुदारुणम् ॥ ४० 

अन्धकारेषु तिरन्ति दारूषणेषु तथा सचित्। 

छसिमिभच्छमाणाख वह्िदयरेख दारणः ॥ ५१ 
क चिच्छछीतेन वाधष्यन्ते क चिदहामेष्यमध्यगः । 

परभ्यरमथाश्रन्ति कचित् प्रता: खदारूग्ण्ः ॥ ०२ 

चिडतेम ताडान्ते लगवसानास्तथा क्रचित् । 

कचित् त्षिप्यन्ति बश्ध{दर दृस्त तथा छ चित् ४ ४१ 

कण्छ षु दम्तपाराखख नयल7सः.दध्लिः | 

पौोदमानास्तया यन्धं : छयस्यस्एतद् सानुमिः ॥ ४४ 

भग्नषटढणिःरोग्रयः सदो रण्टाः सुटारूरछाः । 

कूटागारप्रमारेख शरौरस्ल ॥ ४५ 
एवं पातकिनः पापसतुभय द्द्ुः{ताः। 

तिथग्यौनो प्रपद्यतते दुःखानि विखिघानि च ॥ ५६ 

दूति वेव्णते धर्दशाने िचत्ारि मोऽध्यायः ॥ ४३॥ 

वि । 



चतुश्वतारिगोऽघायः। 

अथ पापातमनां नरकष्वनु?तदुःष्डानां तिदम्योनयो 

भन्ति सतिपातकिनां पययेण सवैः स्थावरयोनयः । 
महापातभ्जिनांच कमियोनयः। अनुपातकिनां पर्ति 

योनयः । उपपातक्िनां जलजयोनयः। कतजातिश्र'थ- 

कराणां जलचरयोनयः। छऊतसंहरोकरणकरणां खूग- 
योनयः । कतापाक्रीकरणक रणां पणुयोनयः । छतमलिनो- 

करणकमगमाणां मतुघेव्वसपश्वयोनयः। प्रकौरयेषु प्रको 
डिखाः क्रव्यादा भवन्ति| अभोज्यात्राभष्याणे छमिः। 

स्तेनः श्येनः। प्रहरवमापदहारो विलिशयः। आलु 
घान्यहारो । हंसः कां सापदहारो। जलं ृत्वाभिल्यवः । 
मधु दंथः। पयः काकः) रसं खा तं नकुलं। 
मांसं घ्रः वसां मदृगुः। तेलं तेलपायिकः। लवं 
}चिवाक् । दधि बला्रा। कोयं हृत्या भवति तित्तिरिः । 
सोमं दद् रः। कारपस तान्तव क्रौचः। गोधा गाम् । 
बागृगृदोगुडम्। हच्छन्दरि गेग्धान्! पत्रणाकं बद्ीं। 
छतात्रं खावित्। अल्तानन शल्कः अगि बकं; । 
रहञाध्युपस्करभ्! रक्तवासांसि जवन्नीवकः। गजं 

कूः। अश्वं वयाघ्रः। फलं पुष्य वामदटः। कन्तः 
स्यम् । यानप॒षरः । परशुनजः ॥!--८३ 

यद्वा तदा परद्र्सपद्त्य बलाद्ररः । 
अयं यात लिथःत्वंजष्ा चेवादतं हविः | ४४ 

५१ 



६०४ विष्णसंडता। 

स्ियोऽप्येतेन कश्पेन इत्वा दोषमषाप्युः । 
एतेषामेव जन्तूनां भाखालपुपयान्ति ताः ॥ ४१ 

दति वे षणे धश न्नासरं चतुखत्कारि योऽध्यायः ॥ ४४॥ 

पञ्चवत्वारिंशोऽधायः । 

अथ नरकामुभूतद्ःखानां तिथक्नमूरत्तोनां मनुघेषु 

लश्णानि भवन्ति। कुष्टातिपातको । बद्महा यद्यो 

सुरापः श्यावदन्तकः । खुबणेारी कुनर । गुरुतल्पगो 
इश्माा । पूतिनासः पिशएनः। पूतिवक्तः स्चक्रः धान्य 

चौरोऽङकहीनः। भिग्रचो रोऽतिरिक्ताङ्ः। अन्रापारक- 
ष्यामयाबौ । बागपद्ारको मूकः। वस्वाप्टारकः शत्रौ । 
अलाप्हारकः पटुः ¦ देववाद्ययाक्रोभको सुकः! लोन 

जिष्ठो गरदः) उन्बत्तोऽम्निदः। गुकूप्रतिकूलोऽप्रश्मारो । 
गोघ्रसन्धः। दीपापहारकच्च। काणश्च दौोपनिवपकः। 
बपुखामरसोसकविन्रयौः रजकः । एकशफविक्रयो खग 
ष्याघः। दुण्डाथो भगाः! घार्टिकः स्तन। वाचै- 
धिको भ्ामरो। मि्ाश्चेकाको गतगुलभै। समयमेन्ता 

खाटः । द्योपद्यवकौ्णा। परटन्िप्नो दरिद्रः पर- 

घौडाकरो दीष रोगो ॥ {--२१, 
एः कविपेषेण जायतते लक्तणान्विताः। 

५.५ परुसोगान्वितास्तयान्पाश ऊुज्चवरन्नेकलोचना; ॥ ३२ 



विष्णुमदह्िता। ६०१ 

वामना बधिरा मूका दुबलाश तथापरे 
तस्मात् सथ प्रयनब्र न प्रायञचिन्तं समाचरेत् ॥ ६१ 
दूति वे ष्णवे धशा प्श्चचत्ारि थोऽध्यायः । ४५॥ 

षट चत्वारि शोऽध्यायः | 

भध शटच्छराणि भवन्ति! त्रां नाग्रोयात्। प्रत्यषं् 
तिष्व स्नानमाचरेत्, चिः प्रतिन्नानमपरस्य मस्ननम्। 

मम्नल्िरवमपेणं जपेत् दिवाख्ितस्तिठेत्। राता 
वासोनः। कश्रणोऽन्ते पयस्विनीं दद्यात् इत्यघमषेनम् । 
व्रादं सायं तराद्दं प्रातख्यहमयाचितमश्रौयादेष प्राजापत्यः । 
तरएडवुष्णाः पिषेदपल्यद्पुष्ण तं चहमुष्ण' पयसख्यदश्च 

नाश्रौयादेष तपकछषच्छः । एष एव शीते: -णीतरुष्छरः छच्छाति- 
छ ङः। पयसा दिवसे कतरि यतिन्तपणम्। उदकसक्तुनां मासाः 
भ्यवदहारेणोद कच्छः । विसाभ्यवहारेण मुलर च्छः | विखा- 

भ्यवद्धारेण खरोफलदच्छरः । पदाता ।‹निराद्यर ःदावथा 
हेन पराक; । गोमूत्रगोमयत्तौरदधिसपि;ङुग्योदकान्धेकदि 
वसमश्रौयादृदितौयमुपवसेदेतत् सान्तपनम्। गोमुत्ादिभिः 
मत्य डाभ्यस्ते मेहान्तपनम्। त्राहाग्यस्ते्चातिसान्तपनम्। 
पिश्याकाचामतक्रोदकसक्रुनासुपवासान्तरितोऽभ्यवडारस्मु- 
लापुरूषः। कुशपलाथोडम्बरपद्मशङ्पुष्य)वटवरह्मसुवद्वेलापरः 
कथितख्ास्भस प्रत्येकं पानेन प्रणेछच्छरः | {-२१६ 

छच्छाणयेतानि सब शि कुर्वीत कतपावनः । 
नित्य व्रिपवणज्ञायोऽधःशायौ जितेन्द्रियः ॥ २४ 



५०५ विशसिता । 

स्तीशूदपतितानांच व क्न येश्ठाभमाषनम् । 

पवित्राशि जपेत्ित्यं जु इवा चेव शक्तितः ॥ १५ 
५ 9 इति वेष्णशचे धरगथाघ्न षटचत्वारि्ोऽध्यावः ॥ ४६ । 

सप्रचत्वारिशयेऽघायः। 

अथ चान्द्रायणम् यरास्ञानविक्रारानख्रौयात्। तांश्च 
कलानिटहो क्रमेय वदपेानौ हस्येदमावाश्यां नास्रीयादेष 
घान्द्रायणो यवमध्यः। पिपौलिकामध्यो बा। यस्म 

मामावखा मध्ये भवति स पिर्पोलका मध्यः) यद्ध 

पौपमासौ स यवमध्यः अ्राग्रासान् प्रतिदिवसं मास 
मश्रोयात् स यतिचाद्रायणः। सायं प्रातख्तुरखतुरः स 

शिएचान्द्रायणः । यथा कथित् पष्टोनां विशतीं मारसेना 

श्रोयात् स सामान्यचान्द्रायणः ॥ {-< ॥ 
ब्रतमेतत् पुरा भूमि सत्वा सपषयोऽमलाः । 
प्राप्तवन्तः परं स्थानं बह्मा रुद्रस्तयेव च | १ 

१ क श. रिं 

दूति वण्णे घश्रशाम्त सप्रत्वारिशोऽष्यायः | 8७ | 

अटचस्वारि शोऽष्यायः। 
€^ ~ = £ # = 42 

अथय कप्मभिरालमसतग् स्मामान मन्यताला प्रखति- 

यावकं पयत् । न ततोऽग्नो अंडयात् । न चार वलिक । 



विगसंहता। ६.ॐ 

अशत ग्रप्यमाण' गृतच्ाभिमन्तयेत्। गरणा रकां 

कुथात्। बह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विभ्राणां 
महिषो कगाणां श्येनो खधाणां सखधलिगनानां सोमः 
पवित्रनलेति रेभन्निति दभन् वधःति; तच तमश्रौयात् 
पातन नपिय। ये देवा मरनःजाता भनोलुषः सुदक्ता 
द्त्तपितरः ते नः पान्तु ते नीध्ण्नु तेभ्यो नमस्तभ्यः 

स्रारैत्यामनि ज् दयात् ' अवाचान्तो नःशिमिःलमेत। ज्ञाताः 
प्रीता भवत यूयमापोऽद्कःदरे यवाः । तए चभ्यमनमोौ 
वा अप्त अनागसः सन्तु द्रथा दसा टप इति। 

तिरात्र' मधावी । षड़् रात्र पार्त सरार पौल 
महापातिनामन्द्नः पुनाति । इद्र त ख एव॑पुरूष- 
छतमपि पापां निदरेहति। सां पीत्वा सद्पापामि। 

५९ 

गोनि्टारमुक्तानां यवानान-सतयात८॥ {~ १९॥ 

यवोऽन्ि चान्धराजोऽसि दाङष्टो पदुरूुदः। 
निर्णादिः सम्पापानां पिरान स्मयम् { {9 

तस्व सषु यवाञअापावा खतं यः; | 
सपुनौतमया वस्स शिचनदुष्कतम् ॥ १८ 

वाचा छतं कक्तं मनसा च विचिन्दितिर् | 

अनक्ष कालकणांच् नागशयष्व' ववा मस | १९ 

भ्वशूकरावरोटद्च रच्छिटोपडतं च यत् । 
मातापिल्लोरश्ययूषां एुनौष्वच्च यवा मम ॥ २. 

गणान्र' गणिकाप्रे च शृद्रान्न' याइस्तकम्। 

पोरस्यात्र' मवश्राइ' पुनौष्टच् यवा मम | २१ 



४१९ विष्णुस हिता | 
€ ® 

बालधूतमधगरच्च रानहार कषतच वत् 
सूवशेसै न्यमनात्यमयाज्यख च याजनम् । 
ब्राह्मणानां परोवादं पुनोध्व"च यवा मम ॥२१ 

¶ति वैष धद्णाष्लऽष्चत्वारिथोऽष्यायः॥ ४८॥ 

एकोनपश्चाशोऽष्याषः। 

मार्ग योषे शकरकादणश्यामुपोषितो हादश्यां भगवन्त" 
बारदेषमवेयेत् । पु यधूपानुलेपनदौपनेषेदय बा ह्मणतप॑येच । 
ब्रतमेतत् संवत्सरं रत्वा पापेभ्यः पृतो भवति । यावन्न 
ल्वा शखेतहीपमाप्रोति। उभयपक्चहादथौष्व वं स्वर्गलोकं 
प्राप्रोति । वावज्जीवं सत्वा विष्णोर्लोकमाप्रोति। एषमब 
एचदथोष्वपि ॥ {--७ । 

ब्रह्मभूतममावाख्ां पौणमा प्यां तथैव च । 
योगमृतं परिचर कंश महदाप्र यात् ॥ ८ 

हश्यते सद्ितो यस्यां दिवि चन्द्ररहस्यतौ । 
पौणेमासो तु महती प्रोक्ता संवत्रे तुसा॥- 

तघ्यां दानोपवासाद्यमन्तयं प्ररि कीत्तितम्। 
तयेव दादशथो शक्ता या स्यच्छवग्णसं युता । १* 
दूति वेष्णवे धशा एकोनपचाशोऽध्याय; । ४९ ॥ 



प्रश्चाभोऽध्यर्विः | 

वेगै पणकटी शला वसेत् । दिष्वण कराया । ददकर्मा 

शचक्षाणो ग्रामे भेच्माचयेत्। टणथायौ च सूत् । 
एतन्महाव्रतम्। ब्रयं हतवा हाद श्स वत्सरं कयात् । 
थागस्य' छ्षतियं वा | गुवियों रजखलां ब। । सतरिगोतरा 
वा नारीम् । मिव्रःवा। नृपतिवपे महाव्रतमेव हिगुण 
कात् । पादोनं तैत्रियवे। खद वेश्यवधं । तदहः 

शूद्रवपरे । सवषु शवशिरोध्वजी स्यात् । सश्च जीषैषु चमी 
स्यात्! मासमेकं कूतवापनो गवामुगमनं कुथ्यात्। 
भासोनाखासोतं। खिताषु खितः स्मात्। अवसब्रा 
चोचरेत् । भयेभ्यख्च रचयेत् तासां शौतादिवाणमरत्वा 
नामनः कुधात्। गोपते ण स्नायात् गौरसेङ वत्तेत। 
एतहौत्तं योषे कयात् । मजं हत्वा ८च नौलान् एषभान् 

दद्यात्। तुरणं बासः। एकदायनमनडाद खरवध । 

मेषाजवघरे च । खुषणंल् णलमुष्ट्वपे । ष्वानं इला विरा 
मुपवसेत्। त्या मूषज्रमा्नारमषलमणएर कट णड भाज- 
गराणामन्यतममुपोषितः सरार मोगयिला लोषहदखूड 
दल्तिणं दद्यात् गोषोलुककाकमषवधे विरातव्रमुपवरेब्। 

हं सवकवलाकमदृगुबा रण्ये नमासचखक्रवाकाणामन्धतमं हता 
ब्राह्मणाय गां दद्यात् सप इत्वा अध्वा काणणायशोम्। 
धरट इत्वा पलालभारकम् । भैराच्रं इत्वा तकृम्मम् । 

तित्तिरि तिकष््यम्। शुक" द्िहावनं उत्सम्! तरो 



६१. मिषशुसंदिता। 

विषहायणम् | क्रष्यादस्गवधे परयखिनीं गां दद्यात् । अक्र 

व्ादष्गवघे वत्स्तरीम्। अतुक्तष्टवघे विरात्र पयसा 

वन्तेत ¦! पर्दे नक्ताश्यौ खात् रणमापकृ वा दद्यात् 
त्वा जलचर गुपवत् ॥ !--४५॥ 

अस्यन्वतान्तु स्वाना सदसस प्रमाप । 

पूरण चान यनय्यान्तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ ०६ 
किंचिदेवतु विप्राय ददयादख्खिमतां बघ । 

अनश्ांचेव द्िंसायां प्राणायामेन शुष्यति ॥ ४७ 
फलदानान्तु उक्ताणां छदने जणयषटक्गतम् । 

गुल्मबन्नोलतानां च पुष्यितानांच वोौदघाम् ॥ ४८ 

सत्राद्यजानां सवानां रसजानांच सः 

फलपुष्योद्धवानां च टतप्राशो विशोधनम् ॥ ४ 

क्र श्जानामोषधोनां जातानांच स्यं बने। 

टयालमभ तु गच्छद्ां दिनमक' पयोव्रतः ॥ ५.१ 

दूति वे णवे घर्मास पचाशथोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 

एकपञ्चाशोऽघायः। 

सुतपः से कर्यवञ्जितः कचान् वप॑सश्नेयात् । मलानां 
मदयानांच अन्यतमश्य प्रन उ! गस्द' कचात् लण्न- 

पलाश रचनम ततनन्धिवड़. वर; यः स्यररः टपानेर मोमा 
भल्णे च । स्वं तेष हिद या. शन मयः संस्कारं 

कुथात्। वपनसे खलाद्णडय स्यतत पुयःर््क।र- 
करमणि ब्नोयानि। दत. खद्रकमादारःंड मदु म,वल्नं 



विणसंहिता | ६११ 

यंखनखर्मासाशने सपरादमूपबपेत्। गणगणकास्तन- 

गायनानव्रानि भुक्ता सरार पयसा वर्तेत । तच्चकार 
ष्व कत्त श्च । वाइ पिककदवदौक्तितवरनिगडाभिशस्तषण्ठा- 

नांच । पुखलोदामिकरचिपित्स लुक् रोग्रोच्छिरटभोजि- 

नांच । अवौरास्ती सुब कारसप्रढरपतितानां च । पिश्नाष्त- 
वादिक्षतधमौामरसविक्रविणां च। गेलूषतन्तुवायक्षतप्न- 
रजकानांच। कर्मकारनिषादरङ्ावतारिषेणंशस््रविक्रयि- 

गांच। ्वजोविग्ौष्डिकते लिक्रचेलनिर्णंजकानांच । रज- 
सखला सोपपतिवेश्मनांच । भ्पूयाप्रावेन्तितसुदक्यासंूष्ट 
पतच्िणावलोढं एना संख्टं गवाघ्रातंच । कामतः पदा 
स्यृष्टमवत्तुतम् । मत्तङुदातुरायांच। नाशितं टथा- 
मांसंच॑। पाठीनरोडितरा नौवसिंइतुग्ड थकुलबञ्लं स्व॑- 
मत्स्यमांसाभने तिरातरमुपवर॑त्, सगजलजमांसाशने च । 
अपः खुराभाण्डय्याः पोत्या सप्तरात्र शङ्ुष्णोश्तं पयः 
पिवेत् । मदभाण्डस्थाख्च प्रात्रम्। सोमपः ङुरापस्या- 

घ्रायाख-गनसुदऊमग्नस्तिरघमष् णं जष्ठा तप्राथनो भवेत्। 
खरोष्ाकमांसाशने चन्द्रायण कुय्यात्। प्राश्यात्रातं 

सूनाख्धं शष्कभां सच्च । क्रव्यादखूगपक्िमांसाथने तप्ररच्छम । 

कनविदक्ववचक्रवाकंसरन्नुदालसारसदाल्युहश्कसा{रबष- 

वकवलााकोकिलखष्नरौयाथने ल्िरावमुपबरेव्। एकः 
श्रफोमयदन्ताणने च। तित्तिरिकपि्नललावकवक्तिका- 
मयूरव ले" सर पच्चिर्मांसाथने चाहोरातरम् । कोटाथने दिन- 
मेक ब्द्मखुव्लां पिवेत्। शुनां मांसाशने च । इताक- 
कव्नाशने सान्तपनम्। यवगोःूमपयोषिकारं घा 

त 



४,२ विष्णुस दिता । 

शकं खारडर्वच व्नयिला पय्यपितं ततप्राश्योपवैकषत् । 
तरखनामेध्यप्रभवाक्षोष्ितांश्च ठप्षनियासान्। शालुकटयाः 
शसरसंयावपायसापूपष्क्लदेवाश्रानि वीपि च, गोऽ 
जामद्हिपौवज्नं' स ̂ पयांसि च सनिध्याहानि तान्यपि । 
स्यन्दिनीसन्धिनौषिवतृसाच्तीरंच । समेध्यभुल । दधिवल्नः 
केवलानि चं शक्तानि । ब्रह्मचंयाग्मो खाषमोजने प्राला- 
पत्यम् । रिनमेकष्चोदटके षरत्। मधमांसाशने प्राजापत्यम् । 
विड़ालकाकनकुलाखुच्छिषटभक्च प तद्मसूबच्चलां पिवेत् । 
श्लोच्छिाशने दिनसेकमु पोषितः पश्च गस्थ. पित् । पष्वनख- 
वि. वाशने सपरात्रम्। आआमग्रादाश्ने विरात्र प्रयसा 
बर्मोत । बराह्मणः शूद्रोच्छि्टाश्रने सपरावम् । वेश्योच्छि्टा 
श्नने प॑ष्रात्रम् ¦ राजन्योच््छिप शनं विरात् ।. गाह,णो- 

च्छिष्टशने त्वे काम् । राजन्यः शृदरोच्छिशणो पचरात्म् । 

वेष्योच्किष्टाथ्यी चिरात्रम्। रेश्यः शुद्रोच्छ्शिशो च। 
चारालाव्र रक्रा त्िरात्रमुपवस्त्। सिः रुक्ख 

पराकः ॥ {- ५८ । 
ससंस्तान् पशुन् मन्नेनोद्याद्धप्रः कथश्चन । 
मन्त्र सतु संक तानदा च्छाण्ठतं षिधिमाख्ितः ॥ ५८ 
यावन्ति पश्रोमानि तावत् छत्वे ह मारणम् । 

धापन; प्राप्रोति प्रत्य चेद च निष्कतिम्॥ ६ 
घ क्राथं प्चदः छधाः खय. ब खयम्पुवा । 
यन्नोहिभूल्ये सवख तस्मादूयन्ने वघोऽवधः | ५१ 
न ताहशं भवत्येनो मृगदन्तुधनायिनः | 
यादं भवतिप्रलटरथामांसानि खादतः ॥ ६२ 



विष्णुसंडिता। ६१९ 

अषध्यः पथयवो टसतास्तिग्धेश्च पञ्िणस्तथा । 
यत्रार्थे निधनं मापा; परार बन्त्युलिता पनः ॥ ६१ 
मधुपं च यस्ते च पि्टदेवतक्मीि, 
अतव पथयो हिंसा नान्धा ति कथं च् ॥ ९६७ 
यन्नारथषु पशून् हिं सन् वेदतच्त्वायं विदूदिलः । 
प्रालानं च पथेव गमयत्युन्तमां गतिम् ॥ ९५ 
ग्रहे गुरावरण्ये वा निवसब्रामषान् दिजः । 

नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत् ॥ ६६ 

या वेदविहिता हिसा नियतास्सिखराषरे। 

अद्िामेव तां विद्याददारम्पो ड मिर्भो | ५७ 

योद्िसकानि भूतानि हिनस्यालमख्खेष्टया। 
स खीवंच्च षतदेव न कचित् सुखमेधति॥ ६८ 

यो दन्धनवधक्त शाम् प्रणिनां न चिकीपेति। 
स सवख हितप्रं सुः ुखमलत्यन्तमग्र ते ॥ ६९ 

यद्ृग्ायति यत् कुरुते रतिं वन्नाति यत्च । 

तदवाप्रौति यत्न न यो हिनस्ति न किंष्वन॥ ७* 

नाकत्वा प्रणिनां हिसा मासमुत्पटते कचित् । 

न च प्राणिवधः खग्ेस्तस्मान्छंा सं विवल्नेयेत् ॥ %! 

समुत्पतन्ति च ससख बधवनधौ च देहिनाम् । 

प्रसमोच्छ निवन्तेत स<मांसस््र भक्तणात् ॥ ७२ 
म भक्षयति यो मंसं विधिं हित्वा पियाचवत्। 
स लोके प्रियता याति व्याधि न पोष्यते ॥ ७१ 

अनुमन्ता विशसिता मिषन्ता क्रयविक्रयो । 
संस्वसौ चोपडा च खादकश्चेति घातकाः ॥ ®४ 



६१४ बि णुसंहिता। 

खमासं परमातेन यो बरईथयतुमिष्टति। 

अनभ्यच्े पिः न् देवास्ततोऽन्यो नास्यपुर्य्षत् ॥ ६५ 
बे वर्पेःमेघेन यो यमत शतं रमाः । 
मासानि खन खादेदूयस्तस्य पुखफलं समम् ॥ ७६ 

फलमू नाथनेहि व्यैमू न्यतरानांच भोजने; । 
न तत् फलमवाप्रोति यन्भ्ासपररिवल्नंनात् ॥ ७७ 
मा स भद्यतापुत्र यख मासमिद्ाञ्चयम्। 

एतन््ासष्य मासत्वं प्रयदन्ति मनोषिणः | ०: 

दूति वेष्णवे धर्मशाष् एकोन चाशोऽष्णयः ॥ ५१ ॥ 

 व-- न कय 

टि पञ्चाशोऽध्यायः । 

स्वयं सो यद्रा नने कर्मःचन्ताणो मुषलमपयेत्। बधात् 
त्यागाहा प्रयतो भवति। महाव्रतं हादथाब्दानि बा 

कात् । निक्ेपापद्ारो च। धान्यधनापहारौ च ठच्छ- 
मनब्दम्। मनुथस््रकूपन्नेतरवामीनामपदहरणे चनद्रायसाम् । 

दव्याणामल्पराराणां सान्तपनम् | भोच्यभोज्यपानशव्या- 
सनपु्यसमूनफलाना ५चगव्यपानम्। टणकाषदुमणश्ष्कान्र- 

गुडवल्नचश्रामिषाणा तिरातरसुपवस्त्। मणिसुक्लाप्रबाल- 

तौस्ररजतायःका खानं दादयादहं कणानग्रोयात् | कापीस- 
कौदजो णौद्यपहर रे त्रि रात्रशुपवसेत्। पत्ति गन्धौपधिरल्नुः 
दे दलनामपदरशणे दिनमुपवसेत् । {-१३॥ 

दस््वेबापडृतं द्रव्यं धनिकस्याप्युपायतः। 
प्रायद्िन्तं ततः कयात् कश्मघापनुम्तये ॥ {४ 



रिणसंह्िता। ६१५ 

यदूयत् परेभ्य मारदात् पुश्षन्तु निरडुग्ः। 
तेन तेन बिद्धीनः स्थादूयत्रयत्राभिजायते ॥ १५ 

ऊीवितं घ्ाकासौ च धने यक् तिरितौ। 
तस्मात् सप्रयन्न न यनर्धिंसं1 गिवूयेत् । १६ 
प्राणिदंसापरो यस्तु घनदिंस्ापरस्तया। 

महादुः खमवाप्रोति घनह्िंसापरस्तयोः | ॥ {9 

दूति वेष्णवे धश्मशास्ते हि५चाथोऽध्यायः॥ ५२॥ 

विपञ्चाशोऽध्यायः। 

अथयागम्यागमनें महात्रतविष्रानेनाब्दं चौरदासा बनें 

प्राजापल्यं कुयात् परदारयमने च | गोदतं गोगमने च । 

पुस्ययोनावाक्रारेऽ.ख्दिवा गोयाने च सवासाः खान 

माचरेत् | चाण्डालगमने तवसाम्यमवप्र् यात् । अन्नानत 
खान्द्रायणद्यं द्खात्। पपवेश्दागमने प्राजापत्यम् । 

सरष्टा स्तौ यत् पुरूषस्य पर रे तदूवतं कबात् ॥!--८। 
थत्क तल्सेकरात्रं ए टषलो सवनाहिजः । 
तदे्भुगजपन नियं व्रिभिरय॑ब्य पोहति | < 

दूति ञक्णवे धमीथास्लं ।ति५चाशोःव्यायः ॥ ५३॥ 



चतुःपचाशोऽधायः। 

यः पापाद्मा येन सह संयज्यते स तस्येव प्रायनं 
वुशात्। क्त : चनखात् कूपादल्यन्तोपहताशोदकं पोल 
आ श्रणस्ातरपुपवसेत् । इः राजन्यः । एकाष्ं वेश्यः । 
टो मक्तम् । सव ान्ते वतय पंचगव्यं पिषैयः ॥ {-९। 

८अगष्यं पिवेच्छदरो बा ह्मणस्तु रा पिवत् । 
ख्मो तो नरकं यातो महारौरवसं श्रितम् ॥ 9 
पवाबारोष्यवल्ने खतावगच्डन् परत्र तरिरात्रमुपवरत्। 

षूटज्रालोबरदात्यावरतं चरेत्। अनुदकमूलपुरोपकरणे 
स्देणखानं महाव्याहतिद्ोमख । सूधाभ्य्दितनिग्क्तः सच. 
खच्चाब्ः सा{लाटयतमावनयेत्। खग्रगालविड वराषरूर 
वानरवायसए"खलोभि९ ट: खबन्तीमासादय घोडग प्राणाधा- 
मान् कयात् । षेदान्न् तूसारौ तिषवणखरा्घःशायौ संवत् 
सरं सश्रदृभेश्येण वरत्तेत। समुत्करषर्ते गुरोश्चालौकः 
निर्वन तदातेपये च मासं पयसा वर्तत। नास्तिको 
मास्तिकषटम्तिः छत्रः कूटब्यवद्ारी बाद्मणटन्तिप्र 
संवतशरं शेच्छण वर्तेरन् । परिवित्तिः परिषेन्ता यया च 
पररिबिदटाते दाता याजकख चान्द्रायण" कष्यौत्। प्राणि 
भूरुख्यसोमविक्रयौ तप्र रं कयात् । मा्देयोपदिगन्धपुष्य- 
फलपूशचगरषैतरः दलतुषकपारके्भस्मास्यिगोरसपिगयाक- 
बिते विक्रयौ म्रालाप्रत्यम्। पर षलत॒मधू्छिएटग्लपु 
इक्षो सल्लो टोदुम्यर तड गपाविक्रयो चान्द्रायण 



भिष्ण संता ६{9 

कौधत् । रक्तवस्लरङ्गरवगन्ध गुडमधुरसो्यीविक्रयौ लिरावं 

मुपवसेत् । मांसलवणलाक्षा्लोरविक्रयौ चाद्रायणं कुब्बौत्। 
तच भूयश्चोपनयेत्। खष्रण खरेण वा गला मन्नः जाला 

खुध्रागरुक्ञा प्राणायामज्रयं कुष्यत् | {-२१। 
जपिषवं। बोणि सावित्राः सडक्ाणि स्ंमाश्तिः। 
मासं गोढे पयः पौला मुष्यते;सतूप्रतिग्रहात् | २४ 

अयाज्ययाजनं कत्वा परोषामन््यकमा च । 

अभिचारमहीनं विभिः लष्छव्यंपोशति । २५ 
येषां हिनान' साप्त नामद्येत यधाविचि। 

तं7चारयितवा बोन् शष्छरान् यवाविष्य् पमाययेत् ॥ २६४ 
प्रायचित्तं चिकोषेन्ति विकम्रख्वास्तुये दिशः 

ब्राह्मण्याच परित्यक्तास षामष्येतदादियेत् ॥ २७ 

यदूगर्ितेनाज्न यन्ति कमणा जाद्यखा घनम् । 
तस्योत्स7य ष्यन्ति लप्येन तपसा क्या ॥ १८ 
वेदोदितानं जित्घामा कम्थां समतिक्रमे । 

खातकत्रत्ोपे च प्रायशिक्नमभोजनम् | २९ 

अवगूयचरोत् छष्डमतिदच्छ्र' निपातने । 
लच्छरातिह्नच्छर' इर्वोत चिप्र ोकप्राच्च योश्थितम् ; ३ 
ए्नखिभिरनिसभि ह माथा वःचित् समाचरेत् , 
छललिरजनसेताख जुगुप्त धर्मवित् ॥ ३। 
वाकघ्राख कतत्राख विश्हानपि धमतः 

शरक्ागतहन्छ'च रूेदग्य भ् संबरेत् | १३ 
अथोतिषस्थ वष्ैख बालो वाप्यनपोडशः 
प्रायज्जन्ता इमडन्ति स्यो रोगिण एव च| ३१ 

मै 



६१८ विशु हिता, 

अतुक्तनिष्कितोनेच पापानामपनुत्तये । 
शि चार्च्य पा.च प्रायश्चित्तं प्रकल्यरत् ॥ ३४ 

दूति वेव घषश्रशासे चद्ःपचाशोऽष्यायः ॥ ५४ 

[1 किया 

पंच पचाशोऽचायः। 

अथ रदृस्यप्रायश्चित्तानि भवन्ति। सखवन्तोमासादय 
शातः प्रत्यद्रं षोडश प्राणायामान् कृत्वकयातं हविष्या 
मासेन पद्मदा परतो भवति। कर्मणोऽन्ते प्रयखिनींगां 

दद्यात्! तरतेनापसंगयेन च सुरापः पृतो भवति । गायती. 
दथसादरखनपेन सवणेस्तेयउत्। त्रात मोषितः पुष 
सुक्तजपदोमाभ्यां गुरुतलयगः ॥ !- ६ ॥ 

यथाखमेधः क्रतुराट् स पापापनोदनः । 
तथाघमषंगं सूक्तं सवेपापापनोदनम् ॥ ७ 
प्राणायामं दिजः कुधात् सः पापापरुत्तये । 
दद्यन्ते सव पापाणि प्राणायामे हिजस्य तु ॥ ८ 
सव्या? सप्रणवां गायत्रीं सिरसा सद्। 
त्रिपठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते।॥ < 

अकार चाप्युक्ारंच मकारंच प्रजापति;। 
वेदव्यान्निरहुहदुभु बस्रितमीति च ॥ !° 
विभ्य ए च वैदेभ्यः पाद पादमट्दुहत् 
तटृल्य॒चोऽस्दाः सावि: परमेष्टी प्रजापतिः ॥ ११२ 
एतदच्च मेत च जपन् वयाद्तपृरिकःाम्। 
रश्ययोवद्विदुपो वेदगुरेन यज्यते | १२ 



विणसहिता } ̀ ६१९. 

शवद्टं स्त्व श्वभ्य य व द्धि रेतसिकं दिजः । 

मन्तोप्येनसो मासात् वचेवादिति मुच्यते ॥ ११ 
एत तयविसंयुक्ता काले च क्रियया स्तया । 
विप्र्ततवियविड़.जातिभेेणां याति साधुषु ॥ १४ 
अहन रपूविकाम्तिसरो मदाव्यादृतयोऽव्ययाः । ` 
विषदा चेव गायत्री विक्नेयं बह्यणो मुखम् ॥ १५ 
योऽधोते, हन्यद्न्येतां ोणि वरषण्यतन्द्रितः । 

सबद परमभ्यति वायुभूतः खमूनिमान् | १६ 
एकाक्षरं पर बह्म प्राणायामः परं तपः। 

सावित्रयास्तु परं नास्ति ममैनात् सत्यं विशिष्यते | १७ 
तरन्ति स\> दियो जुद्धोति यजति क्रियाः । 
अत्तरन्त्व्चयं प्रेय बदा २व प्रजापतिः ॥ १८ 
विधियन्नान्नपयन्नो विचिघ्छे दयभिगुेः। 
उपाश स्माच्छतगुणः सादखो मानसः स्मतः॥ 

ये पाक्यत्ताञ्चत्वारो विधियन्रसमत्विता। 

स4 ते जपयन्नस्य कलां नाेन्ति षोडशीम् ॥ २. 
जप्येनेव तु संसिथ्येद्बाद्मणो नात्र संशयः । 
कव्यदन्यत्रवा बचछन्भेत्ो बाद्धःथ उच्यते | २१ 
दरति वेष्णवे धरया पचच.चाभोऽध्यावः ॥ ५५ 

परे 



षट पञ्चाशेऽघायः। 

पथातः सवेषेदपविव्ाणि भवन्ति) येषां जपै होमे ॐ 

हिजातयः पापेभ्यः पएयन्ते। अघमषे णाम् । देवक्तम् । 
गुषठवल्य;। तरत्समन्दीयम्। कुष्राणडयः। पावमान्यः । 

दुगैसाषित्रौ । अतिषङ्गाः । परस्तोमाः । सामानि व्याद्धः 
तयः। भारूण्डानि, चन्द्रसाम्' पुषुषत्रते सामनी। 

माय्लिङ्गम्। वार स्त्यम्। मोधक्तम्। आश्वसक्तम्। 
सामनी चन्द्रस्ते च शतरुद्रियम् अथशिरः। विरु 
पणम् ! महाव्रतम् नारायणम् । पुरुषसततं च ¦ {--२५॥ 

त्रोखाज्यरोहानि रथन्तरं च 
अग्नित्रतं वामदे: टच । 

एतानि मौतानि पुनन्ति जन्तन् 
जातिष्परट लभतेवदूच््त् ॥ २७ 

दूति रेष्णते धर्मा षःपचाशोऽ्यायः ^ ५६) 

सप्रपञ्ाशोऽध्यायः | 

अथय त्याज्याः ¦ वाह्याः! पतिताः । चिपुक्प मातः 

पि्टतच्ागडाः। स^ एवाभोज्यासाप्रतिग्राह्या; । अप्रति- 
ग्रा्रग्यञ्च प्रतिग्ररप्रसङ्ग वज्ञ येत्) परतिग्रर्ण बाह.णानां 
ब्राह्म तेजः प्रणश्यति । द्रव्याणां वापिज्ञाय प्रतिग्रहविर्धिं 
य प्रतिगरं क्यात् स दाता सह् निमल्ति, प्रतिग्रह 



रिणणसंड्िता। ६२१ 

कमर्थच्च यः प्रतिग्रहं वव्नयेत् स दाटलोकमाप्रोति। 
एधोदकमरूलफलाभयामिषमध्यव्यासनर्द्पुष्पदध्िशाकां 

खाभ्य.टातान् न निण्देत् ॥ १- १. ॥ 
अाहयाभ्य् दतां भिन्ना पुरस्वादमुचोदिताम् । 

ग्रामां प्रजापतिं ने अपि दुष्क तक्णः ॥ !! 
नार्ग्रत्ति पितरमस्य दशवर्षाणि एच च। 
न च हव्यं वदल्यग्नियेस्तामभ्यवमन्धते ॥ १२ 
गुरुन् अत्या तु ज्निदहौपर च ष्यन् पिटृदेवता; | 
सवेत: प्रतिरह्यैवाव्र तु टयेत् खयं तत; ॥ १३ 
एतेष्वपि च कार्येषु समयंस्ततप्रतिग्रह । 
नाद्यात् कुलटाषक्टप तितेभ्यस्तथा दषः ॥ १, 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा ते ष्ट ह वसन् । 
चामनो टत्तिनन्वि्न् खह्ोयात् साधुतः सदा ॥ {५ 
आदिकः कुनमिव्"च दासमोपालनापिताः, 

एते शुद्रषु भोज्याव्रा यश्चालानं निधैदयेत ॥ १९ 

दति वे गवे धश्चन्नान्त सप्तपश्चाशोऽध्यायः | \७॥ 
=-= 

अषटपञ्चाशोऽष्यायः । 

अथ ग््हाश्रसिण स्तविधोर्यो भवति। शुक्तः शव 
लो;ःसितञ्च, शुक्तेनायन यदेह्िकं करोति तदवत्वमा- 
सारयति | यच्छवलेन तन्मानुष्यम्। यत् कष्णन तत् 
तिथक्तम्। खटलयपाश्जितं सव सेषं शुक्तम् । अनन्तर- 
इन्त पान्त शवलम् । अन्तरितटन्तु पातत च कष्णम् ॥{-८॥ 



६२२ विष्णुस खिता । 

क्रमागतं प्रोतिदायः प्रापत'च सह माथधया। 
अविशषण सदषां धनं एल्ल' प्रकौन्ति तम् ॥ < 
खत्कोचशएल्कसम्प्रा्तम विशो यप्य विक्रये । 
छतोपजारादाप्र च शवलं समुराद्नम् ॥ १ ° 

पान्विंकदुतचौथापम्रतिरुपकसा हसेः । 
व्याजेनोपान्नित' यद तत् छ णं समुदाहृतम् । ११ 
यथाविष्न द्रव्येण यतूर्किचत् कुरूते नरः । 
तच्राविधमवाप्रोतिमस फन्प्रत्य चेह च॥ १२ 

इति वेणवे घ््रणाष्ेऽश्पञ्चाथोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 

1 

एकोनषणटितिमोऽष्यायः। 

गहाग्रमी केवाद्िकाम्नौ पाकयन्रान् कुखात्। सायं 
प्रातस्चाभ्निहोतम् । देवताभ्यो जुद्यात् । चन्द्राकंसन्निकप- 
विप्रकयोहः पृणेमासाभ्यां यजेत। प्रत्ययनं पण्ना। 
शरदूग्रोयोश्चाग्रयणेन । त्रीद्धियवयोव पाक्रं। त्रोवाषिः 

काभ्यधिावः। प्रब्द" सं\ेन । वित्ताभावे दृष्या ञेश्वा- 
नथा । शूद्रात्रः याग परिहरेत् । यन्नायं भिदितमवाप्मथें 
सकलमेव वितरेत् । सायं प्रादरखटूवं जुडयात्। भिन्लांच 
भिक्षे दद्यात् । यच्चि तभिक्तादानेन गोदानफलमवाप्रोति । 
भिच्छभावे तन्मात्र गवां दद्यात्। वहम वा प्रत्तिपेत्। 
मुक्तीऽप्यम विद्यमाने न भिश्वुकः प्रत्याचक्तौत। कण्डनी 
पेषण्णौ चुल्लौ कुग्म उयस्कर इति पचचना रदस्यख् 
त्चिष्मुतयघरच बरह्मदेवभूतपरटनरयन्नान् कु थात् । खाध्यायो 



विणसंहिता। , ६२४ 

बरह्मयन्नः । होमा रैव: । बलिर्भोत;। पिढतर्पणं पितरः । 
गृयन्नञखातिधिपूजनम् ॥ !--२५॥ 

दे ग्तातिथिगत्यानां पितसामालमनस्तथा। 

न निवपति पचानामच्छसन् मस जोवति॥२६ 

बरह्मचारी यतिमिक्तजीवन्त ते दा मात् । 
तम्मादभ्यागतानतान् ग्टदसो नावमान्येत् ॥ २७ 
ग्रहस्य एव यजते ग्रस्य स्तप्यते तपः 

ददाति च ग्दश्म्त् तमाक्तप्े खडास्रमो ॥ २८ 

कषयः पितरो दवाः भूत ययस्तया । 

साशासति क्रम्विभ्यस्तन्यद्ः ८) द्यम ॥ २८ 

तिवगतवां सततानदान्, सराचचचनं बाद्मणपूजनच। 

सवाध्यायसेवां पिटतप खच, छत्वा खच्ौ शक्र मदं प्रयाति। 

दति वेष्णवे धर्डशाख) एकोनष्टितसोऽप्यायः ॥ ५८ ॥ 

षष्टितमोऽघायः। 

नाद्यो महन्तं उाय मूल्पुरौपषोतृतगं कुधात्। दकि 
णाभिनुखो रान्य दिवा चद् र; सध्ययोख। नाप्रच्छा- 
दितायां भरमा। न फालरशटायाम् न कछायायाम् । नचो- 

षरे। न शादले, म ससखं। नगत्त। न वलयीके। न 

पयि। न रथ्यायाम् ! न पराश्चौ | नोदयामे। नोद्यानो- 
दकसमोपयो नाङ्ग(रे। न भस्रनि। न गोमये। न 

गोत्रजे । नाका । नाद्फे। न प्रत्यनिलानलेन्दकसरो- 
गु्ाह्मणानांच । नेवावगुख्ठितश्चिराः। लोष््टकाभिः 



९२४ बिणसंहिता। 

परिष्व्य गुदं णङीतविश्रचलोयायादधिमदविश्ोह,ताभिमन्प- 
लेपच्चयकर शौचं कुात् | {-२४॥ 

०. (१ 

एका तिङ गुदे विस्रस्त कत्र करे दथ । 

उभयोः सम! दातव्या र्दस्तिस्रस्तु पादयोः ॥ २५ 

एतच्छौचं गरस्थानां दिगुयं ब्रह्मचारिणाम् । 

त्रिगुणं च वनस्थाना यतीनांच चतुगुणम् ॥ २६ 
र €^ ५. ~ 

ति वग्णवे षद्मयाख्र पटटितमाोऽष्यायः|॥६०॥ 

एकबषण्टितमोऽघायः। 

अथ प्रालाशं टन्तधावनं नाद्यात् । नेवद्नं मान्तकारिष्ट- 
विभौतकधवधन्वनजम् ¦ न च वन्धुकनिगण्डीः शिग्र तिल 
तिन्दुशजम्। न च कोविदारथमोपौलुपिष्पलेद्क्दगुग्गुलु- 
छम्, न पारिभद्रकान्तिज्नामोचम्याह्मनौयजम्। न मध्- 
रम् नगर्नम् | नोह शुष्कम् । न शुषिरम् , न पृतिगन्धि । 

न पिच्छिलम् न दलिणापराभिम्खेः, अदयाच्लोदघ्मखः 
प्राञ्चसखो वा, वटासनाकंखदिरकरन्नवदरसनज्न निम्बारि 
मेदापामागेमालत)ककुभविल्वानामन्यतमम् । कषायं तितत 
कंटुकच. {--१५॥ 

कनीन्धग्रसमस्योल्य' सकृद द्वाद भा द्ग. लम् । 
प्रातभत्षा च यतवागमच्चपरेद्न्त धावनम् | १६ 
परत्षाप्य मुक्गा तज्लद्राच्छ्चौ दे प्रयद्रतः। 
अमावायां न चाश्रोयादन्तकाष्ट कदाचन ॥ १७ 

दूति वैष्णवे घभथाखं एकषष्टि तमोऽध्यायः ॥ \१। 



दिषष्टितमो ऽध्यायः । 

अप्र दिजातोनां कनोनिभरामूले प्राजापल्यं नाम 
तीयम्, अद्षमूरो वराहम्) अङ्न्धग्रं देवम् । तजेनौः 
सूने पित्रम्। अनन्यु शाभिरफेनिलाभिनेगशुदरेककराव- 

श्िताभिरन्नाराभिरदह्विः एचो देप खासोनोऽनलजीनुः 
परान्न च्च(रद्मखोषा तमनाः खपनाञ्चाचाप्त्। बाह्मण 
तीर्थेन वरिसचामेत्। दिः प्रश्ज्यात्। खान्यद्धिमस्मनं 
दुद्  स्फेत् ' {--८ | 

द [कर्ठतानुमाभिस्तु यथासङ्य हिजातयः । 

शष्येरन् स्तौ च शूदरच्च ससत् खष्टाभिरन्ततः ' ८ 
द्.त वेणवे घर्मान्ते हिषश्तिमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 

[णर 

चिषष्टितमोऽधायः। 

अथ योगत्तेमा्थमीण्ररमुपगन््त्। नेकोऽष्वार्नं 

प्रपटोत। नाधार; सादरम्) नदप्सं;। न दिषहिः। 
नातिप्रयषसि। मातिसायम्। न सश्ययोः। न मध्याह्नं | 
न सत्रिद्धितपानीयम्। नातितणेम । म राच + न सन्ततं 
व्यालव्याधिताततेवीहनैः। नष्ौनाङ्गे,। नदौमेः। न 
गाभिः। नादान्ते; यवसोट्के बाषनानामादच्वामनः 
चत.णापनोरनं न कुव्यात्। न चतुप्पथमधितिषटत्। भ 

रान्न टदमूलम्। न शुन्यालयम्। नदम्, न प्रशूनां 



६२६ विषणुख॑हिता | 

वन्घनागारन्। न के ुघर्पालाखिभक्माद्नरान्। ज 

कार्पीसाश्थि। चतुष्ययं प्रदल्निणी कात् । देवताच च। 
म्रत्रारताश्च वनवष्यतौन्। अग्निना द्मणगणिका पणे कुम्भादश- 

च्छवध्वजवताज्नावोटत्तवदमाननन्यावत्त ख । तालवन्त- 
चामराश्-गजाजगोदधिक्तोर-मधुसिधथकांश्च। वीणा 
चद्दनायुधादरगोमय पुग्य-भाङ्ग-गोरोचना दूबाँप्ररो हाच । 
उणौोषालङगर-मणि-कनङ्ज-रजत-वम्बासन-यानामिषां च । 
खङ्ारोदृतोक रारन्न्.वद कपष कुमारौ मीनां च दृष्टा प्रयाया 
दिति। अथ मत्तोन्त्तयद्गान् दष्टा निवत्तंत । बान्तविरिक्त 
मुण््डतमलिन-वसनजटिलवामनांखख॥ कापायिव्रजित- 

मलिनांञ्च  तेलगुडगशुष्कगोमये यनट ण पलाशभस्मा ्ग रां च । 
लवणक्तोवासवनःसककापीसरजनिगडमुक्तकेशां ख । वौणा- 
च दनाद्रेथाकोएोपालङ्गरणकमारोः प्रस्यानकालेभिनन्द- 
येदिति। देवब्राह्मणगुरुबभ्च दीक्षितानां छायां नाक्रामेत् । 
निष्टूगतवान्तरूधिरविन्दूबस्नानोदकानि च। न वत्सतन्त्रीं 
लद्येत्। प्रवषेति न धावेन्। न टया नदीं तरेत। न 
देवताभ्य यप्भ्यञ्चोदकमप्रराय। न वाड्भ्याम्। न 

जिन्रया नावा) नकच्छ (कूल) मधितिष्ठेत् । त कूपमबलो- 
येत् । न लङ्गयेत् ॥ {--५* ॥ 

ट दभारिक्पस्रात स््लोरोगिवरचक्रिणाम् | 

पन्था देयो वृपर््वं षां मान्टः खात भूपते; ॥ ५३ ॥ 
द्रति रेष्णवे धर्दाथास्त त्रिषरितमोऽ्यायः॥ ६३ ॥ 

अक्क धन्ति 



चतुःषष्ठितमोऽष्यायः । 

परनिपानेषु न लानमाचरेत्। माचरेत् पञ्पिणडय- 
शुदत्यापस्तथापदि माजोण। नवातुरः। ब मम्बः। 
न् रावो राइदशंनषनलेम्। न स्वयोः प्रातः-ख्नाच्य 
सुणािरणग्रस्तां प्राचोमवलोकय खरायात्! स्मतः शिरो 
नावधूनेत्। नाङ्कम्यम्तायपुदरेत्। न तेलवत् संसभेत् ! 
नाप्र्तालितं पूते्टतं वसनं विभवात् । सरातवः'"शोष्णीषो 
घौतवाससो विश्यात्। न म्ब च्छान्च्यजपतितेः सड 

सम्भाषयं कुात्। खरायात् प्रखवण-देवखातसरोवरेषु । 
खद तादूभूमिष्ठमूद्क पुर, स्थावरात् प्रवत्, वस्माब्रादेव, 

तस्मादपि साधपरिग्टहोतं, सष्त एव गाङ्म्। शोय; 

छतमलापकर्षाऽम् निमन्नःापोिष्टतिलिषटमिदिरण्प्रवणां 
दूति चतषणभिरिदमापः प्रवत इति ख तोम भिमन्देत् । 

ततो निमगनखिरघ्रमपगं जपेत्। तद्िष्णोः परमं 
पदमितिवा। दुपदां सावित्रीं वा। युष्ते मम व्रत्यलुबाक्यं 
वा| पुरूषन्रत्तं वा। स्रातञाप्रयासा रहेवपिटतपणमम्भःख 
एव कुव्धात्। परिवत्तितदासाश्चेत् तौयंमुतन्तोओ। अशत्वा 
देवपिदटत*ण' खानयां +न पीड्येत् । स्मत्ाचम्य विधि- 
बदुपरखत् । पुरूपघल्लन प्रत्युषठं पुरूषाय पुष्पाणि दद्यात् । 
उदकान्नलिं पश्चात्। दावे दिष्येन तीथन देवतामां 
कुखात् । तदनन्तरं पित्रपण पितणाम्। तख्मदो खव- 

* € * 

श्यानां तशं क्यात् । ततः सम्दन्धिबान्ध्वानार् | दतः 
फः 
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सखु्दाम्। एवं नित्यद्लायो स्यात्| सातख पवित्रार्थं 
चथाशक्ति जपेत् । विशेषतः सावितोन्वग्यं जपेत् । पुरुषः 

सूङ्गघ्च । ने ताग्यामधिकमस्ति | {--३< ॥ 
खातोऽधिकारी भवति देषे पितम च कर्मणि । 
पवित्राणां तथा जप्ये दाने च बिधिनोदिते॥ 8० 

अलच्छमोः कालकं च दुःसखप्र' दुवि चिन्तितम् । 
अमात्रं ाभिपिक्तस्य नण्यन्त इति धारणा ॥ ४१ 

याम्यं हि यातनादुःखं नित्यस्नायो न प्रश्यति। 

नित्यघ्लानेन परयन्ते येऽपि पापकृतो नराः ॥ ४२ 

पूति >ष्णवे घश्चणास्नं चतु.षरितमोऽष्यायः ¦ ६४ 

[भी 

पंच षष्ितमोऽघायः । 

अथातः रुखघ्रातः सप्र्षालितपाशिपादः खाचान्तीः 

देवतायां सले बा भगवन्तमनादिनिघनं बाप्रदेवमभ्यः 
च॑ येत्। अशिनो प्राणस्तौत दूति जौवादानं दा युद्छते 
मन दूत्यनुवाकेनावादहनं छत्रा जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा 

चव नमस्कारं कुयात् । आपोद्िठेति तिशभिरष्यं' निषे- 
दयेत् । हिरण्यवगां दति चतद्धभिः पाद्यम् । शत्र भ्नापो 

धन्वन्या इत्याचमनीयम् । इदमापः प्रवहत इति स्नानोयम्। 
रथे कच्तेषु टपभराजा इत्यतुलेपनालहारौ । युवा ्गासा 
दूति वासः । पुष्यावतोग्ति पुष्यम्। भूरसि धूषमिति 
धूपम् । तेजोऽसि शएक्रमिति दोषम् । दधिक्राव् दूति मध - 

पञ्चः । हिरप्यगभे दूव्य्टाभिनेवेद्यम् । {-१२॥ 



विष्णुस डता ॥ , € २९ 

चामरं व्यजमं मात्र" छत पानासने तथा । 
सावित्रं णेव तत् सवं देवाय विनिवेदयेत् ॥ {४ 
एवमम्यचचं चःजपेत् सूतां वे पौरुषं ततः! 

तिनेव जुयादाज्य' य द्च्छेच्छाश्तं पदम् ॥ {५ 
वृति उष्णे ध्रा पञ्चष्टितमोऽध्यावः ॥ ५५ | 

णण 

षट. षष्रितमोऽघावः। 

न नक्तं बद्रौतेनोदकेन देवपिढक कुयात्) चन्दन 
खगमदागुरुदारूकपू र कदर मजातीफलवल्नं मतुलेपमं न 
दधात्) न वासो नौलीरक्तम्, न मशिरुवगयोः प्रतिरुप- 

मलङ्रणम्। नोग्रगन्ि। नागन्ि। न कर्टकिजम्। 

कण्ट किजमयपि शक्त' सुगन्धिकं दद्यात् । रक्तमपि कुङ्कमं 

जलजच दद्यात् । न धूपाधं जौवजातम् । न ततल विना 
किंचन दीपायं। नाभच्छं नधद्यार्थे। न भच्े अष्यजाम- 
डिषौक्तौरे पचनखमत्स्यवराडमांसानि च | {- १४ । 

प्रयत शचिभू त्वा समेव निवेदयेत् । 

तनना; सुमना भूता तराक्रोधविव (सनितः । १५ 

दूति वेष्णवे धर्मासनं षटषितमोऽ्यायः ॥ ६६ ॥ 

सप्रषष्ठितमोऽधायः। 
५ € 

अथाग्निं परिसमुद्य प्ध॑च्य परिस्तोयय परिषिच्य स्तः 

पाकादग्रभुद तय जयात् । वाखदेवाय सद्षे णाय प्रदुवाया- 
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निर्ाय बुरुधाय सत्मायाद्युताय वारुदेवाय । अथाग्नये 
शोमाय मित्राय बरूणाव इन्दरायेन्द्रा्नभ्यां विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
प्रजापते अलुमप्ये धन्वन्तरये वास्तोष्पतये अगम्ये, खष्टि- 

छते च । ततोऽत्र शेषेण बलि पश्रेत् ! भच्योपभच्याभ्याम् । 

श्मनितः पृञ्खाग्म;ः। अम्बामामासोतिदुलानामारौति, 
नितब्रौनामासौति चपुणिङानामासोति सवौसाम् । 
नन्दिनि सुभगे खुमद्लि भद्रकालोति खस्यिष्वभिप्रद्तिणम् । 

सयाया भ् वायां शरिये | उरस्य र्ये वन्पतिभ्यश्च । घर्म- 
घर्घोारे गत्यै ख| उद्रधाम् वरुणाय) विणाव इत्छलु 

खक्ते, मुहः इति हरपि । खपरिशरणे येयवणाय रान्न 
भूतभ्यख । इन्द्रायेन्द्रपुरुपम्य इति पवी । यमाय यमः 
पुदषेभ्य इति ददिखाई'। वख्णाय वष्ण॒पुदषेभ्य इति 
पचार । सोमाय सोमपुरपेष्य इत्यत्रा" । द्मे ब्रह्म- 
पुषूभभ्य दूति मध्ये। ऊट माकाशाय। दिवाचरेभ्यो भूतेभ्य 

दूति श्यद्डिले। नत्ांचरेभ्य दूति नक्तम् । ततो दल्लिणाग्र षु 

दर्मष पितं पितामहाय प्रपितामहाय मात्रं पताम 

प्रमितामद्च खनाममोत्राभ्याश्च परि्डनिविपश्ं कचात् । 
पिष्डानाचाहुलेपनपुष्यधूपनेवद्यादि दद्यात्! उट्ककल- 
सपुपनिधाय ख्व प्ययनं वाचयेत् । श्ठकाकशष्व पचानां भुवि 
निवधत्। भिक्षाच दद्रात्। सतिथिपृजमं च परं फलमधि- 
तित् । साथमतिधिं प्राप्तं प्रयन्न नाच येत् अनाशित- 
मतिं हे न बासयेत्। यथा वर्णनां बराह्मणः प्रसुर्वया 
सीणां भम्ता तथा रहस्य सातियिः । ततप्रज्ञायां स्र - 
माप्रोति । {-१२॥ 



विशसंशिता। ५११ 

अतियिर्यं य भगनायो टडात् प्रतिनिवक्ंते। 
तस्मत् सुङकतमादाय दुष्क तन्तु प्रयच्छति ॥ ३३ 
एकरा ब" दि निवसब्रतिथिवी ह्मणः खतः । 
अनित्या छि खितियेस्मात् तस्मादतियिरूच्यते ॥ ३४ 
नैका्रामीणमतियिं विप्र' साङ्गतिकं तथा । 
षठप्ितं ग्रे विद्याइाय्या यत्राग्नयोऽपि षा ॥ १५ 
यदि त्वतियिधग्पंण त्रियो गटहमागतः | 
भूक्घवत्र च विप्र षु कामं तमपि भोजयेत् ॥ ३६ 
बेश्यशूद्रावपि प्रापौ कटम्बेऽतिथिघरश्ियौ । 
भोजयेत् सद श्त्येस्तावाटरं स्यं प्रयोजयन् ॥ ३७ 

दतरागयपि सव्यारौन् सम्प्रोत्या रमागतान् | 
प्रसतात्र' यथाशक्ति भोजयेत् स मायया ॥ ३८ 
ख्वासिनीं कुमारी च रोगिणीं गुटी तया। 
अतिथिभ्योऽग्र ए+तान् भोञयेरविचारयन् ॥ १५ 
अत्ता यस्तु एतेभ्यः पूवं सुङकरऽविचन्षणः । 
स भुञ्नानो न जानाति श्लच्टघ्रञग्धिमामनः॥ ४० 

गुश्ावतरु च विप्रषु च्त्येषुसखंषु चैव ि। 
रुद्धोयार्तां ततः पञ्चादवशिषन्तु दम्पतोः ॥ ४। 
देवान् पितृन् मनुयाश्च ख्त्यान् र्टद्याञ्च देवताः! 

पूजयित्वा ततः पञ्चादूग्यदस्यः शषमुग् भवेत् ॥ ४२ 

रधं स केवलं भुङ्क्तं यः पचत्या्रकारण्धात् ।. 
यज्ञशिष्टाशनं तत् सतामन्नं वि्ोयते॥ ४२ 
व्वाध्यायेनाग्निदोत्र ण यज्ञन तपसा ठया । 
न चाप्रोति ण्डो लोकाम् यथा त्वतिधिपुजनत् ॥ ४४ 
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सार्यप्रातस्ततिथये प्रदद्यादासनोदके । 

अव्र्धेव यथाशक्त्या सतछत्य पिधिपृग्कम् ॥ ४५ 
प्रति श्रयं तथा शबं पादाभ्यङ्ग' सदीपकम् । 
प्रल्येकदानेनाप्रोति गोप्रदानसमं फलम् ॥ ४६ 
दूति षेष्णषे धर्माणा सपपर्ितमोऽध्यायः ॥ ६७।॥ 

अष््टिषष्ठितमोऽध्यायः। 

चवन्द्रार्कोपरागे नाश्रोयात्। खात्वा सूक्तयोरश्रीयात्। 
असुक्षयोर स्तमतयोष्टं टौ खात्वा चापरोद्धि । न गोबाह्मणो- 
प्ररागेऽख्नौयात्। न राज्यव्यसने। प्रबस्िताग्निषोवो 
यदाग्निष्ोल' छतं मन्धेत तदाग्रौयात्। यदा छतं मन्येत 
वैश्वदेवमपरि। परतेणि चच यदा छतं मन्येत पवे। नाश्रीया- 
चाजोणं। नाधैरावं । न मध्याह्ने न सस्ययोः, 
माद्रेवासाः। *कवासा;ः। न नम्नः। न जलब्यः। 
नोत्कुटकः। न भिच्नासनगतः। न च शयनगतः। न 
भिब्रभाजने। नोतृसङ्ग । न सुवि। न पाण । लवणा 
यत्र॒ दद्यात् तव्राश्रोयात्। न बालकान् निभैत् खयेत्। 
मेको मिष्टम् । नोह तकम् । न दिवा घानाः। न 
गालो तिलसंयुक्तम्। न दधि सक्घन्। न कोविदारवट- 
पिष्पलश्ाणश्ाकम्) नाद्वा, नाहत्वा । नानाद्रेपादः । 
नानादरंकरमुख । नोच्छिस्य एदमादद्यात्। न चन्द्रा 
कीतारका भिरोक्तेत। न मूर्हानं खशेत्। न ब्द 
कौक्लेत्। प्राश्न खोऽग्रोयात् । दक्षिणामुखो वा । अभिः 



विष्णुसंडहता । ६११ 

परञ्चात्रम् मनाः खमग्वयमुलिष्ठ; । न निःगेषलत् सूपात् । 

अन्यत्र दधिमधस प :पयःसक्तपलमोदकेभ्यः । {--४१ । 
नाश्नौयाहायया साः नाका न तथोखितः ¦ 

, बहनां प्र लमाणानां ने कस्मिन् वद्टवस्तथा ॥ ४१ 
शून्यागारे बह्भिग्हे देवागारे कथञ्चन । 
पिवेत्रा ज्नलिना तोयं नातिसोहित्यमाचरेत् ॥ ४० 
न ठतौयमथाश्रोवाव चापथ्यं कथच्चन् । 

नातिप्रगी नातिसायं न सायं प्रातराशितः 1 ४८ 

न भावदुशटमग्रोयाव्र भाण्ड भावदूषिते। 
शयानः प्रौटपादख कत्वा चे बावरूक््यकाम् ॥ ४८ 

दूति वैष्णवे घमा ऽषटषहितमोऽ्यायः ॥ ६८ ! 

एकोनसप्रतितमोऽधायः। 

नाश्मौचतुहयौप चदथौषु ख्ियमुपेवात्। न खा" 
भुक्ला। ने श्राह दत्वा । नोपनिमन्तितः खाह। (न् 
खाता न दत्वा) नव्रतो। (नोपोषमृक्तावा।) न 

दीस्तितः। न देवायतनश्मशानशृन्यालयेषु । न टक्तमूलेषु । 
न दिवा; न सब्ययोः। न मलिनाम्। न मलिनः। 

नाभ्यक्ताम्। नाभ्यक्तः। न रोगान्तीम् । न रोगात्तेः।!--१६॥ 
न होनाङ्गों नाधिकाङ्गीं तथेव च वयोऽधिकाम् । 
नोपेयादृगु> णीं नारीं दीधे मायु ज्निजौविषुः + १७॥ 
दति रेषणे घर्ीणाख्ं एकोनसप्ततितमोऽभ्ायः ॥ ५८ ॥ 

द्टमयनकतजकम्याययटवकेर 



सत्रतितमोऽचघायः। 

नाद्रेपादः खष्यात् । नोत्तरापगावाकश्चिराः । न नग्नः। 
भाद्रैठये नाका, न पलाश्शयने। न प॑चदारुङति। 
ल गजभग्नछते । न विद्य दग्धकते । न भिन्ने । नाग्निर् । 
न घटासिक्ृटुमजे ) न श्म॑ानश्न्यालयदेवतायतनेषु । न 
चपलमष्ये। न नारौमध्ये। न घान्यगोगुरष्ुताश्नररा- 

णांपुपरि | {-{६। 
नोच्छ्ो भ दिषां ख्यात् सन्ययो^ न भस्मनि । 
देये न चाप्चौ नार्द्रो न च प~तभस्तफे | १७ 

दति षेग्एषरे धरशाख सप्ततततमोध्यायः ॥ ७° । 

एकसपर्तततमोऽघायः | 

सध म कचं नावमन्येत। नच हौनाङ्ाधिकाङ्गान् 

मूखौन् घमष्ौमानव्डसेत्। न होमान् सेवेत । खाब्याय. 
विरोधि क्र नाषरेत्। वयोऽतुम्पं वेशं कुत् खुत- 
स्याभिंजनस्य चमघ् देयस्य च । नौइतः ! नित्यं थाच्राद्य- 
वे्लौ स्यात्, सति बिभये न जीणेमलवदासाः स्यात् । 
म नास्सौव्यभिभाषेत) म निगन्धोग्रगन्धि रक्त॑च माख्यं 
भिश्रयात्। विभरयाज्जलजं रक्गमपि। यष्टिच बेावौम्। 
कमण्डलुख् सोटक्रम् । कार्पासमुपवोतम् । रौक्से च व् ण्डले | 
नादित्यमुद्यन्तमीच्तेत। मास्त यान्तम् न वाससा तिरो 
हितम् । न चादशजलमध्यगतम् | नम्प्याद्ध। म ब्र्स्य 
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गुरोमवम्। न तेलोद क्षयो; खच्छायाम्। न मलवल्यादर्थे। 

न पत्रों भोजनसमये, न {स्वयं नम्नाम्। न कञ्चन् मेष्द- 

मानम् । नचालानश्वष्रङृन्नरम्। नच विषमस्थो टषारि 
युडम् । नोबत्तम् । न मत्तम् । नापेष्यसमग्नै प्रक्षिपेत् । 
नाष्टक । न विषन्। नापख्छपि। नाग्नि लद्येत्। न 

पादो प्रतापयेत् । सुः स्तेषु वा परि ष्ञ्यात्। न कांस्य 

भाजने चा५ येत्। न पादं पादेन । नसुवमालिखेत्। न 

लोष्टमर्दी स्यात्। नट्णचुदो स्यात्| न दन्ते॑खलोमानि 
न्यात् । द्यातं व्जंयेत्। वालातप्रसेवांच। वस्ोपान- 
इहमाल्योपवोतान्यन्यणतानिन धारयेत् न शुद्धाय मतिं 
दयात् नोरविषौी। न तिलान्) न चाद्योप- 
दिग्चम्पम् । नवत्रतम्। न संहताभ्यां पाणिभ्यां शिर उदररच 

कर्ड येत् । न र धिखुमनन्त परत्याचच्धौत । नामनः खलज- 
सपरपंयेत्। सुप न प्रयोधयेत्। नोदक्यासभिभाषित। 
न स्तं चन्यजाम्। अग्निटेवत्राद्यणसग्रिधौ दद्िणं 
पाणिमुश्र्त्। न परेत्र चरन्तं गामःचत्तौत । न प्वन्तं 

वत्सकम् । नोदतान् प्र येत्। न शूद्रराज्ये निवसेत् । 
नाधार्णिकजनाकौरं। न संवतदेदयदन। नोपषटे। न 
{चिरं पवेते। न ठधाचे्ां कुवयीत् । न कत्यगते। नास्फो- 

टनङाथम् । नाश्रयं दौन्तरेत् । नातरृतम् । नाप्रियम्! न 
वंचिन्मयीणि स्यशरेत्। नासमारमवजानीचादी मायुजि- 
जौविषुः। चिरं सन्योपासनं कुयात्। न स.शस्त; 
नरोड़ त् । अ्रनिरित्ततः खर्णन न स्यु्त्। प्ररस्य दणड 
नोद्यच्छेत् । शस्यं शासनाय ताडयेत् । देवकऋद्मणश शास 

“> 
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महानां परोवादं परि्टरेत्। धममाविरुह्ो चाध्कामौ। 

लोकविद्विष्टं च धश्रमपि। परथेखु शान्तिदोमं इुगयात्। म 

टशमपि छिन्यात्। सन तच्च तिषठ त् । एवमाचारसेबो 
स्यात् ॥ {- ८८ ॥ 

खुतिभ्मत्युदितं सम्यक् सा धमिख्च निषे वितम्। 
तमाचार निषेवेत घर्ममकामो जितेन्द्रियः ॥ ९० 

अचाराल्लभते चायुराचारादौरितां गतिम्। 
भ चारादनमक्तव्यमाचाराइन्यलच्षणम् " ९! 

सरलक्तण हीनोऽपि यः सदाचार न् नरः। 
यदहधानो;न सुयश शत॑ वषि जोवति ॥ ९२ 

दूति वेष्णवे धश्रशास्तं एकसपततितमोऽष्यायः ॥ ७! 

दिसपततितमोऽघायः। 

दमयरेन तिश्त्। दमश्चेन्दरियाणां प्रकीन्तितः। दान्त- 
स्यावं लोकः परश्च। नादान्तस्य क्रिया काचित् स्ट 
ध्यति ॥ {-४॥ 

दमः पवित्र प्रमं मङ्गल्यं परमं दमः। 

दमेन सदेमाप्रोति यत् किंचिनरनपे च्छति | ५ 
दशाद्वयुत्तन रथनयाति 
मनोवशे नायपथानुवत्तिना । 
तं चेद्रथं नापदरन्ति बाजिन 

स्तथागतं नावजयन्ति शत्रवः ॥ ६ 
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आ पूथमाणमचलप्रतिष्ठ' ` 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यहत्। 

तदत् कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्रोति न कामकामौ॥ 9 

इति वेष्णवे घश्मशास् द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ 

चिसपततितमो$धायः। 

अथ खाइ प्स; पृवटात्र पद्मणानामन्तयेत्। इितोयेऽद्ि 
शुक्तपत्तस्य पूवीं छष्णपक्तस्यापराल्न भिप्रान् इचखातान् 
सखाचान्तान् यथाभूयो बिद्याक्रमंण कशोत्तरेष्वासनेष- 

पषेयेत्! दो देषे प्राद्यख्मे तोश पित्र उदम् खान्। 
एकं कमुभयत्र वेति अआमयाइषु काम्यषु च प्रथमच 

केनाग्निः इत्वा । पश्खाद षु मध्यमपं चकेन । समावास्या- 

सुन मपं चेन । आग्रहायण्या ऊद कष्णाएट कार् च क्रमे - 
रोव प्रथममध्यमोन्तमपं चकः । अनष्टकार च, ततो बराह 

णालुन्नात; पितृनावायेत्। अपरयान्छ्रा दति हार्भ्या 

तिलेर्यात॒ धानानां +बिसन्ने नं छत्वा एत पितरः सरं स्तानग्न 
रामे यन्त तदहः पितर इवावाहनं कत्वा कुशतिलमिखेण 
गन्धोरङन यास्तिष्ठन्खता वागिति यस्मे मातेति च पाद्यं 
निक निषदयाष्यं कतवा निवेद्य चानुलेषनं छत्वा क् शतिल- 
बस्तरुग्पालङ्गारधूपदौ. येथाश्या विप्राम् समभ्यच्चेय टत- 
ब तसनत्रमादायारित्या रुद्रा बसव दूति वौच्याग्नौकरवाणौ- 
त्युक्ञा ततरविभ्रौ; कविल्य्त माइतित्रयं दद्यात् । ये मासका; 
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पितर एतदः पितरो.यं यन्न इति च हव्िरलुमन््रणं त्वा 

यथोपपन्न षु पात्रषु विभ्ेषाद्रजतमयेषवन्र' नमो विषूम्या 

दत्यन्रमारौ प्राद्ध खयोनिवेदयेत्। पित्रे पितामहा 
प्रपितामहाय च नाममोत्राभ्यारदस््.क्षु । तदददसु ब्राह्म 
गोषु यन्प प्रकामा अषोरातनयहः त्रव्यादति. जपेत्, 
दतिहासपुराणपरकशष्दाणि चेति! उ्टष्सत्रिधौ 

दल्तिणाग्रषु दपु एथिवी द् रक्ततेत्ये् पिगड' पित्र 
निदध्यात्। अत्तरीद्दं दि ररतेति तोयं पितामहाय । 
टोहविं रक्षतेति ठतोयं प्रपितामदहाय। ये\व्र॒ पितरः 
प्रता शति वासो दयम् । वौरात्रः पितरो धन्त इत्यव्रम् ¦ 

अव पितरो मादयष्व' यथाभागमाटषायध्वमिति दभमंमूते 
करघ्रषेणम् । ऊजं बहन्तो{रत्यनेन सोददन प्रदं 
पिण्डानां विकरण" रचनं क्रतला अष पुप्+ पालेपनान्रादि- 
मच्यभोज्यानि च निवेदध्त्। उद्य पाल सथृ्टतत्तिलै; 

संयुतञ्च। गुक्तवत्षुबाद्मयोषु ट सगन्न्पुमा मेष्त्यन 

सट णमभ्य् च्यात्तविकिरमच्छि्ग्रतः छता ठ भवन्तः 

सम्यत्रसिति वृष्टो खेष्णचमनमादटौ रत्वा ततः भाञ्ु- 
खेषु दक्वा तत खुषुप्रोक्तितमिति सगन्ट्शं सम्प्रा 
दभेपाणिः सयं ठ स्थात् । ततः प्राद्म ,र्ग्रतो यन्म राम 

दति प्रदच्िणं रत्वा म्रत्येव्य च यथाशक्ति टत्तिणाभिः 
समभ्यचे1भिरमन्तु भवन्त दन्दक्ता तैन्तोऽभिरता; ऋ 

दति देवाञ्च पितरखेत्यभिः पेत् । अक्तव्योद "च नाममो- 

ताभ्यां दला विषदेवाः प्रोयन्तासति प्राद्र भ्यस्सतः 

प्रा ञ्ललिरिदं तन्मनाः खुमना याचेत ॥ {-२६ 



विशसंहिता। ६१९. 

रातारो नोऽभिवदन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। 
अद्याचनो मा व्यगमदद् रेय्च नोऽस्ति | २७ 

तथास्त्विति त्रुः | उट 
अन्चनो वहः भददतिथीख्च लममदहि। 

याचितारञख्नः सन्तमा च याचिषर कचन ॥ २८९ 

दत्येताभ्यासारशिषः प्रतिगण्हय॥ ३. 

वाजेवाजे दरति ततोत्राह्मणां खच विसम्न येत् । 
पूजयिता यथान यमनुःज्यास्वादयु च॥ ३! 

दति १ रवे धर्मशास्त तिसप्तितमोऽष्यायः ॥ ७१ ॥ 

चतुःसपततितमोऽधायः | 

अर्काखु टेवप्रव शाकमांसाभूः; खाच" कत्वा तन्व्ट 
कास्वष्टकावदद्गो देवपृव॑मेव इत्वा मान परितामष्टः प्रपितहः 
मद्यं च पू^वट्जारणान् भोजयित्वा द्तिणाभिखाभ्यः 
च पतुतज्य विसच्गेत। ततः कपू: कात् । तन्बूले 
प्रागुदमगन्यपसमाधाभं कत्वा पिणडनि ` पणम् । कप् त्रय 
मूले पुल्पाणां ऋष् त्रयसूने सूगेणाम्। पुरूषकषु बयं 
सामरेनोदकेन परयेत् ' रूगेकप् वरय साद्रन पयसा, दधा 

मांसेन परयसा च प्रत्य कप वयम् । पूरयित्वा जपदेतद्ध 

बह्म भवतोभ्योऽस्ु चाद्यम् ॥ १--^ ॥ 
दति ैष्णवे षश्रचान्त चदुःसहतितमोऽष्यायः ॥ ७४ ॥ 



पञ्चसप्रतितमोऽघायः। 

पितरि जीवति यः ख्ाद' कुव्वैत् स येर्पां पिता कुयात् 
तेषां कथ्यत् । पितरि पितामशे च जौवति येषां पितामहः । 
पितरि पितामहे प्रपितामहे च जौवति नेव कृ्ात्। यस्य 
पिता प्रतः स्यात् स पित्र पिण्डं निधाय प्रपितामदात् 
पर दाभ्या दद्यात्। यस्य पिता पितामहच्प्रतौ स्प्पतां 
स॒ ताभ्यां पिणृडौ द्रा पितामहपितामदाय दद्यात् । 
यव्य पितामहः प्रतः स्यात् स तम्प पिर्डं निधाय प्रपिता 

महात् परं दाभ्यां दद्यात्। यय पिता प्रपितामदश्च प्रतो 
स्यादां स पिव पिणृडं निथाय पिताम्टात् परं द्वाभ्यां 
दद्यात् ॥ {- ॥ 

मातामहानामप्येवं 3 कुधाहिचचणः। 
मन्तोरेन यथान्यायं ओेषाणं मन््वज्नितम् \ ८ 
दूति वेष्णवे धर्मथाखरं पंचसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७५॥ 

घटसप्रतितमोऽघावः। 

अभमावा त्यास्तिख्ोऽटकास्तिस्रोऽन्वर्का माघी प्रोष्ठ 
दृं छृष्णा तरयोदथो बौटियवपाङौ चेति । १ 

एतास्तु खाइकालान् वे निल्ानाह प्रजापति; । 

खाइमेतेष्वङ्कव खो नरकं प्रतिपद्यते | २ 
इति वेष्णवे धर्ोथाप्रे षटसप्ततितमोऽ्याय; । ७६ # 



सप्रप्रतितमोऽष्यायः। 

दित्यसंक्रमणम् । विषुवहयम् । विपेषेणायनदवम् । 

थतोपातः। जन्मम् । अभ्य,दयञ्च | !-६ ॥ 
एतांस्तु खरादकालान् वे काभ्यानाह प्रजापतिः । 
श्रादमेतेषु यदत्तं तदानन्यायः कल्यते | 9 

सस्यारात्रमोनं कत्तव्यं खाड' खलु विचक्षे: । 

तयोरपि च कन्तेव्यं यदि स्याद्राहरण्नम् ॥ ८ 
रादथ नरततं हि ग्राइमाचन्द्रतारकम्। 
गुणवत् स  कामौयं पितृणासुपतिष्ठते ॥ ८ 

दूति 3ष्एवे घ अणा सपरसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७६ ॥ 

[न 

अष्टसप्ततितमोऽध्यायः । 

सततमादिल्येऽह्नि राह" कवाौत्रारोग्यमाप्रोति । सौभा 
चान्द्र; समरविजयं कौजे। सवीन कामान् वोषे। 
व्द्ामभौशं जेवे। घनं शौक्रे जीवितं शनेच्रे। खगं 
छत्तर, अपत्यं रोच्िणोषु। बह्मवचस्यं सौम्ये । 
कमासिद्धि' रोद्रे। मुत पुनवेसौ। पुटि पुखे। शयं सध । 
स्वीन् कामान् पेत । सौभाग्यं भाग्ये! धनमाथमण्ये । 
न्नातिशेष्ठप हस्ते। रुपरवतः सुतां ल्वाष्रे। बाणिज्यसिदि 
सखातो। कनं विश्रालाइ। मित्रानि मेव्र। राज्य 



१४२ ` विष्णुस डिता 1. 

आक्त। ठ मूते, समूदरवानतिदिमाे। सवत् 
कामान् पेष्वदेषे। संढपमभिञिति। सवीन् कामा 

वयो । लवणं वासे । आरोगयं दा“णे कुष्यद्रव्यमाजे । 
गहमाहिर्बन्न । गाः मरौण । तुरङ्गमाश्िने। जधेवितं 
धाम्ये। च्छं सुश्पा; स्वियः प्रतिपदि) कन्यां 

वरदां हितीयायान्। स्वन् कामा स्टतौयायाम्। 
पशृ"खतुष्यीम्। ययं (खुर्पान् रतान्) पखम्याम्। 

दयूतविषयं षष्टणम्। सपि सतम्याम्, वाशिज्यमध्म्याम्। 

परन् नदम्वान्। वाजिनो. दशम्थाम्। बद्मवच्चसिनः 
सुत्रानेकादण्याम्। भाय. सराञ्यजयान् (कनक्ररजतं ) 
हादग्याम्। सोभाग्य' तरवोदग्यात्) सकामान् पञ्च 
द्याम् शप्तानां याहकर्मण चतुरशी शस्ता, 
अपि पिट.णैते थे मवतः ॥ १{--५!॥ 

अयि जायते सास्मा से क्िन्ररोत्तमः। 
प्रा? उालेऽ† सते पत्त दवोरण्यं ससए{हतः ॥ ५२ 
मधूत्क-न यः श्रा" पायन रुभ्नचरेत्। 

कान्तिकं सकलं मासं श्भकूकाये क््र<स्य च ॥ ५३ 
= ह ( ~ 

दूति वेष्णवे मय्श्यस्तं अध्सपतितम)ोऽष्ययः. | ७८ ॥ 

एकोनाभोतितमोऽष्यायः | 

अथ नन गटहीतेनोदकन खाद कथयात्। कशाभावै 
कुयस्थान काशान् दू" वा दद्यात् । वासरोऽं कापसौदय 



विषशुनह्िता ॥ ६४३ 

सूतम् । दंशी विसे वेदृयद्यप्याहतवसरआ स्यात् । खगन 
मस्तीन्यगन्धोनि कण्टकिजातानि रक्तानि च पष्याणि। 
शक्ञानि सुगन्धोनि कर्टंकिजातान्यपि जलजानि रक्तान्धपि 
दद्यात् । वसां मेदच्च दौपार्थे न ददात्। एतं तेलं वा 
ददयात्। जीवजं सधूपारथं न ददात् । मरुषटतसंयक्त 
गुगगुलु दद्यात्। चन्टनङुङडमकपू रागुरुपद्मकान्यनुलेष- 
नार्थे । न प्रत्यत्तलवणं दद्यात् | षन च एतव्यञ्जनादि ¦ 
तेजसानि पावाणि रटात्। विशेषतो राजतानि । खड़.ग- 
कुतपक् णाजिन तिलसिदाथंकाक्ततानि च पवित्रा 
रत्तोप्नानि च निदध्यात्। पिष्यलोमुकुन्दकभस्तणशिग्र - 
सभेपपुरसासन् क-रूषच्च ल क सा डा नावुबात्ती म्-पालक्यो- 
पोद्कोतण्डलोयककुख्ग्भपिष्डालुकमहिपौच्तौराणि वन्नं 
येत् । राजमाषमसूरपव्यपितरूतलवणानि च । कोप परि. 
रेत् । नाश्रु पातयेत्। न त्वरां कुयात्। एतादिदाने 
तेजसानि प्रात्राणि खड़गपाव्राणि फलापात्राणि च 
प्रशस्तानि । अत्र च श्रोको भवति ॥ {--२३॥। 

सोवणंराजताभ्यांच खड़ गनोडम्बरेण च । 
दत्तमन्लग्यतां चाति फला पातर ण चाप्यथ ॥ २४ 
दति वेष्णदे घर्मणास्त एकोनाश्ोतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 

[मी 

अशौतितमोऽधायः। 
तिले््रोख्ियवे श्राप रह्धिमूलफले शावः श्ामावै; प्रिय- 

इ.भिर्नोबारे मुह गधूमेच्च मासं प्रीयन्ते । द्वौ मासौ मत्स्य- 
२ 



५४४ विशुसंहिता। 

मांसेन । तन् हारिणेन । चतुर ौरभरेण । ५च शाकुगेम । 
षट् छागन । सप्तरोरपेण । अष्टौ पातेन ! नव गवयेन । 
दश माहिषेण । एकादश कोश । संवत्सरं गव्येन परयसा 
तदिक्ञारेवी। अतर पि्टगोता माधा भवति } !-१३॥ 

कालशाका मद्ा्ल्क' मसं वाध्रोणसस्य च। 
विषाणवल्नं ग ये खड़ गा सास्तु मच्छामर सदा । !४ 

४ न~ ८ द 

इति व ष्णवे धर्मशासने ऽगोवितमोऽध्यावः ॥ ८० 

न 

एकाशशेतितमोऽध्यायः । 

मात्रमासनमारोपयेत्। न प्रदा खुशेत्। नावत्तुतं 
कुधात् । तिलैः सेवा यातुधानान् पिस्न॑थेत् । संते 
न यादः कुय्यात्। न रजस्वनां प्चेत्। न श्वानम् । न 
विड वराहम् ।.न ग्राम्यक् टम् । प्रयत्राच्छादमजस्य दर्भ. 
येत्। अग्रोवुत्रोह्मणाख वागृयताः। न वेश्टितशिरसः। 
न सोपानत्काः। न परौटोपरह्ितपरादा;। न हौनाङ्गधि- 
काङ्गाः खाइ पश्येयुः | नशुद्रा;} न प्रतिताः। तत्कालं 
बराह्मणं ब्रा ह्मणाडुमतेन वा भिच्चुकं भोजयेत् । विगुणान् 
न त्रव॒हातरा एधः । {-!<। < 

यावदुश्ण भवत्यत्र यावद्ूुञ्जन्ति वाग्यताः 
तावद्रन्ति पतसे सवदक्ता हिगुं शा; | २० 
सावेवरििकमनादयं रन्नोयाप्ा्य बारिणा | 
समुतृख्ञेदुकरवतामग्रनो वि्जिरन् र्वि॥ २! 



विषणसंशता। | ६४५ 

असंस्छतम्रसोतानां त्यागिनां कुलयोषिताम् । . 
च्छट भागधेयं स्यादरमषु विकिरश्च यः| २२ 
उच्छषशगं भूमिगतमजिद्यस्याशटस्य वा । 

दासवगेस्य तत्पित्रं भागघयं भचच्चते । २१ 
इति वैष्णवे घमशाखर एकाशौतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ 

[अ 

दऽश्ौतितमोऽघायः। 

देवे कमणि ब्राह्मण" न परीच्तेत। प्रयन्नात् पिं 
प्ररीक्तेत ¦ दहीनाधिकाङ्गान् विवल्न येत्। विकर्मा श । 
वेडालव्रतिकान् । टदथालिद्धिनः। नच्तत्रजौविनः। देवल- 

कां । चिकित्सकान्। अन् टृपुच्चान् । तत्पुच्चान् । षड 

याजिनः । ग्रामयाजिनः। शद्रयाजिनः। अयाज्ययाजिनः। 

ब्राल्यान् । तदूवाजिनः। मवेकारान्। सूचकान् । श्त 
काव्यापकान् ' चतकाध्यापितान् । शद्रात्रपुष्टान् । पतित 

संसगोन्। अनधोयानान् । सश्योपासनभ्च्टान् । राज 
सेवकान् । नम्नान् । पिच्ना विवदमानान् । पिटमाष्टगुगे गिनि- 
स्वाध्यायत्यागिनख ति ॥ १--२९ ॥ 

नाह्मणाणसदा द्य ते कथिता; पङ्क्तिदुषकाः । 

एतान् वज्ज येदूवनाच्छाद कश्य पण्डितः | २० 
दरति वेष्णषे घर्मा इाशोतितमोऽध्यायः | ८२॥ 



चाशौतितमोऽध्यायः। 

अथ पङ्क्तिपावमाः। व्िणाचिकेतः। पष्ान्निः। 

ज्येष्ठसामगः वेदपारगः। वैदाङ्गस्याप्येकस्य पारगः) 

पुराणेतिहास्वयाकरगपारगः। धरम शास्वस्वाप्येक्रस्य 
पारगः। तोथपूतः। यन्नपूतः! तपःपुतः। सत्यपूतः,। 
मन््रपूतः। गायत्रोजपनिरतः। बश्मदेयालुसन्तानः। 
विसुपणेः। जामाता। दौडिवखेति पात्रम्, विशेषेण 
च योगिनः । रत्र पिटगौता गाथा भवति | १--२० ॥ 

अपिस ष्णत् कुलेऽस्मार भोजयेदूयस्तु योगिनम् | 
विप्र शाद् प्रयत्नेन येन टष्यामहे वयम् ॥ २। 

दूति वेग्णवे धमी थास्ते त्रशौतितमोऽध्यायः | ५३ ॥ 

कौ 

चतुरशौतितमोऽघाायः। 

न स्त च्छविष्ये राड कुयात्! न गच्छनन्त च्छ- 
विष्यम्। परनिपानेष्वपः पत्वा ततृसाम्यमुपगच्छ- 

तोत ॥ {-२३॥ 

च?तुर ्येग्यवस्थानं यस्छिन् देशे न विटाते। 

सस्र च्छदेशो विन्य खाावन्तेस्ततः परः ॥ ४ 
इति वे षवे धमेयास्तं चतुरथीतितमोऽध्यायः | ८४ । 



पश्ाश्णेतितमोऽध्यायः 

भथ पुष्वरेष्वक्तषयखाडम् । जग्यहोमतपांसि च । पुष्करे 

स्नानमात्रतः सेपापेभ्यः पूतो भवति । एवसेव गयाथौर्षे। 
अल्तयवटे, अमरकर्ट पय॑ते । वराहपवेते। यल कचन 
नम्यदातौरे । यमुनातोरे । गङ्गायां पिश्रषतः। कुशावर्ते, 

चिन्दुके। नोलप॑ते। कनखले । कुलःस््रं । भरगुतङ्गे । 
केदारे। महालये, नडन्तिकायाम्। रूगन्धायाम्। 

शाकम्भद्ाम् । फल तीय । मदहागङ्गायाम् । व्रिदलिकाग्रामे । 
कमारधारायाम्। प्रभासे खत्र कचन सरस्वत्यां 

विश्चषतः॥ {--२७॥ 

गहन हारे प्रयागं च गष्ठासागरसङ्गमे । 
सततं न सिषारण्यं बाराणस्यां धश्रषतः | २८ 
भगसत्या यत । कण्वायम ¦ दौशिक्वाभ्। सरयूतोरे । 

शोण ज्योतिषायाञ्च सद्गम। शौपव्ते। कालोद्के। 
उत्तरमानपे। बडवायाम्। मतङ्गवाप्याम्। सप्तापं। 
विष्ण पदे सखगमार्पदे। गोदावरव्यौम्। गोमल्याम्। 
वेवत्याम्। विपाशायाम् । वितस्तायाम्। शतदुतोरे। 

चन्द्रभागायाम्। दराषत्याम्, सिन्धोस्तौरे। दश्िणे 
प्रचनदे । मौसजे । एतमादष्थान्धेषु तैयषु । सरिदराषु । 
सवेष्वपि स्वभावेषु। पुलिनेषु! प्रस्रवणेषु! प्रवते। 
निक्ेषु। वनेषु । उपवनेषु, गोमयलिप्र षु। मनोज्नष । 
चच पिद्टगोता गाथा भवन्ति ॥ २८--६8 ॥ 



६४८ विष्डसंडिता | 

कूलेऽसाकं र अन्दुः स्याङूवो गो दद्चा्ललाश्ललौन् । 
नदौषु बइृलोयाख् ौतलाद् विशैषतः | ५५ 
अपि जायते सोऽस्माकं कुले कश्ित्ररोत्तमः । 
गया णौषं बटे ाद' यो न: कात् समाहितः ॥ ६६ 
एश्व्या ब्व पुत्रायद्योकोऽपि गयां व्रजेत् । 

यजेत बाश्षमेधेन नौलं बा ठषमुतष्टजेत् ॥ ६७ 
दूति बेष्णवे धर्गास्ते पञ्चाशौतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥ 

व त य ति 

षडशौतितमोऽधायः। 

अथ टषोत्सगः। कारि क्यामाश्वयुज्यां वा । तत्रादा- 
वैव टषभं प्ररोक्चेत । जोवदत््ायाः परयखिन्याः पुत्रम् । 
सव लन्तणोपेतम । मोलम। लोहितं वा मुखपुच्छपाद- 
खङ्गशक्तम्। यूयस्या च्छादकम् । ततो गवां मध्ये सुसमिह- 
मग्निं परिस्सो प्रौष्णचरं पयसा यपयित्वा पूषा गा न्येतु 
न दृह रतिरिति च हुता ठषमयसारस्वद्गयेत् । एकस्मिन् 

पाश्वं चतत णापरस्िन् परां शृतेन ! श्रं कितच्च हिर खवर 
दति चतुर्भिः शन्नोदेबोरिति च च््रापरयेत्। च्रातमलङ्तं 
ख्ानालङ ताभिचखतर्भिः त्सतरोभि; सादेमानोय रुद्रान् 
पुरुषसूक्तं क् पाण्डोख जपेत् । पिता वत्सेनि टषभस्य दस्िण 
कथा पठेत् । दूमञ्च | {--१४॥ 

टरषो हि भगवान् धर्माञ्नृष्पादः प्रकौ्तितः । 
टणोमि नमद्धं भक्या स मे रत्ततु सनतः | {५ 



भिष्णुसं {हता । ६४५ 

एनं युवार प्रतिं वो ददान्ब 
नेन क्रोडन्तोष्वरथ प्रियेण ' 
मा हास्महि प्रजया मा तनूनि 

मारघाम हिषते सोम राजन् | {६ 

षं वतृसतरौयक्रमेधान्यां कारयेदिचि । 
डोतुवेखयुगं ददात् खुबणं कांस्यमेव च । {७ 
अयस्वारस्य दातव्यं वेतनं मनसेखितम् । 

भोजनं वहस ष्व त्रा द्मणां चात्र भोजयेत् ॥ १८ 
खतृश्टो टषभो यस्मिन् पिवत्यथ जलाय । 
जलाशयं तत् सकलं पित् स्तस्योपतिष्टति । १६ 

खङ् णो्िखते भूमिं यत्र कथन् दपितः। 
पितिणामन्रपानं तत् प्रभूतमुपतिष्ठति ५ २० 

दूति वेणवे घर्मास पडयोतितमोऽध्यावः । ६४ 

सप्ताणौतितमोऽधायः। 

सय वेथाष्यां पौणमास्यां ठष्णब्माजिनः सुवर्थगङ्ग" 
रौणशरं मौक्तिकलाङ्ग.लभूषितं कत्वा "आविक वस्ते च 
प्रज्ञारयेत् । ततस्तिलेः प्रच्छादयेत् । खवणनाभि्च कुशात् । 
अहतेन वासोयुगेन प्रच्छादयेत्। सगन्धर त ्ालङ्त' 
कुर्थात्। चतु दिक्त चत्वारि तेजसपात्राणि च्षौरदधि- 
मधुष्ठतपूणौनि निघायाहिताग्नये ब्राह्मणायालङ,ताय 
वासोयुगैम प्रच्छा॑देताव दद्यात्। अतं च गाथा भवन्ति 

॥ {--अ ॥ 



६५० विणसंडिता। 

यस्तु छ णाजिनं दद्याव् सखुर शङ्संयुतम् । 
तिले; प्रच्छाय वासोभिः सरन रलङ् तम् ॥ द 
ससमुद्रगुद्धा तेन से लवनकानना । 
खतुरन्ता भवेदत्ता श्यिवो नात्र संशयः ॥ ९ 

कृ णाजिने तिलान् छता हिरण्यं मधुसपिषी । 
ददाति यस्तु षिप्राय सवं तरति दुष्कतम् ॥ {° 

दूति वष्णवे धर्मास्ते सप्तागोतितमोऽध्यायः॥ ९५। 

अ्टाभोतितमोऽघायः। 

रय प्रघ्यमाना गौः टथिवौ भवति । तामलङ्क तां 
प्ीश्मणाय दत्ता शयिवोटानफलमाप्रोति। अत्र च गाया 

भवति ॥ {--२३। 

सवतृसारोमतस्यानि युगान्युभयतोमरोम । 
दला ख गंमवाप्रोति ग दघानः समाहितः ॥ ४ 

दूति वैष्णवे घर्म्ाद्ध ऽएशौतितमोश्ष्यायः ॥ ८ ॥ 

एकोननवतितमोऽघायः । 

मासः कान्तिकोऽग्निदेवत्यः। अग्नि्च सदेवानां 
मुखम् । त्यात् कात्तिक मासं वदह्दिःसखायौ गायत्रीज- 
परनिरतः सरृदेव इविषा संन सूरउतात् पापात् एतो 
भवति ॥ {--३। 



विष्णुसंदहिता । ६१५१ 

जौन्तिकं सङ्गलं मासं नित्यस्य जितेन्द्रियः 
> 

जपन् हविष्यमुगटाता सवपापः प्रसुचते ॥ ४ 

दूति वेणवे शशास एक्ाननवतितमो;ष्यायः ॥ ८८ 

नवतितमोऽधायः 1 
£ ४ र 

मा" गोषशुक्तपश्रण्यां रुगिरःसंबुक्तायां चणित- 

लवणस्य सुवण्नाभं प्रखमेकः चन्द्रोदये गाद्यणाय प्रदा- 

परयेत्। अनेन दणा रुपस्य भाग्यवानभिजायते। पौषी 
चेत् पुष्वयुक्ता स्यात् तस्यां गौरसपंपकल्कोदन्तितशरीरो 
गव्यटरतपृख सम्भर नाभिषिक्तः सर्वापधिभिः सगन्ध; सम- 

~ ् | + बोजेश्च सातो एतिन भगवन्त तादे स्रापवित्वा गन्ध 
~ = त्त < ॐ > १ क €. > 

पुथपूपद)ोपनवेद्याटिभिच्चाभ्यच्चेय दष्ण०; शक्रं ब हस्यत्येचच 

मन्ट; पाकर रवा सुवन एतेन बाह्मणान् खस्ति 
वाचयत् | बासोयु नं कन्त दद्यात् । अनेन कर्मणा पुष्यति । 

८ न्द ) 

कादौ सदायता चत् तस्यः तिल खादर" छत्व पृतो भवति। 
फात्लनो फालयुनोयता चत् स्वात् क्यं बाह्मणाव 

खुखस्कतं स्मास्तणं सयम निदद्यं भाग्यं मनोज्ञां सपवी 

द्रविणवतौध्ाप्रोति | नाथपि भन्तीरम्। चत्रौ चि्रायता 
तस्यःतत रां ष्िवद्धप्रदानन सलैभाग्बमः्ोति। वेशाखो 

[ ~ 9 ०६ > 

विशाग्युता चे तथां. गद्मससपर स्तोद्रयुक् स्तिलेः 
सन्तप्यं धरा जानं पशण्यिन्वा पापेभ्यः पतो गवति। 

व्येशी ष्टेष्यरा चेद् तष्य कल्ोपालहमद्रसन मदाश्वपत्य 
*ॐ 



६१२ विष्णुस हिता ! 

प्राप्रोति! अषाट़यामाषाद्ायुक्तायामव्रमानदानेन तेः 
वाच्तथमाप्रोति। यावखधां खवणयक्तायां जलघेतु सात्र 

वासोयगाच्छदित दत्वा खभसाषए्रोति। प्रौषएपदायुक्तायां 

गोदानेम स) पापवनिश्धक्तो भवति चअष्यज्यामश्िनी 
गते चन््रसपि तपण भाजनं सुवशयतं विप्रायं द्व 

दौ्ाग्निमवति । कार्तिक्यै छर कायना चेत् तस्यं किति 
मुक्षाणमन्यवशं वा शशा हदये स> बस्यरल्नगन्धोरेवं दौप- 
मध्यं बाद्मरणाय दत्वा क्यन्तारभयं नग्रति। =गाखशक्- 

लतोयायामपोध्टततं वसुर वसभ्य<य तानव इत्वा दत्वा 
च श पापेभ्यः एतो मवति । यत्न तस्मिन्नि प्रयच्छति 
तदच्ण्माति। पनां समतीतायां सप्रचहादण्वां 

सोप्रवा्माद्रल सातरवरोञ टदस्वा तसि {मुदट्ेवम्यश्च व 

तारव डृत्डा सुका च पापस्य एता भजति) साया रुम 

त।तायः क णडादण्यां सोपवारूः वरा प्राय वारुटेवाग्रतो 
महावन्तिदयेन दीपदयं ददात् । दक्तिगरपाश्च महारजन- 
रक्तन समग्रणः वाससा एततुनामष्ाधिकां द्वा) वाम- 

पाखं तिलतेलतुलां साशं दत्वा सतेन समग्र वाससा । 
एतत् छत्वा कतछृल्यो वस्फिन् राद भिजायते यस्मिन् देथ 
यस्मिन् कुले स तद्रोञ्चलो भव,त। अश्विनं सकल' मासं 
ना द्मशेम्यः प्रत्य ्टतं अददयादग्विनो प्रणयता रुपभाग् 
भवति । तस्सिदरेव मात प्रत्यरं गौररव अगन् भोजयित्वा 

राज्यभाग् भवति । प्रतिर्मासं रवदा्युने चन्द्रम मधत 
युतं रेबतोप्रीत्यं परमात्र ब्राह्मणान् भोजयिता रेवतीं 
प्रौणयित्वा रुपभान् भवति। माघे मागि म्यहं 



विणुखहिता। ६५९ 

तिले इत्वा स्तं कुल्यापं बा ह्मणान् भोजयित्वा दौप्ागनि- 
भवति। सं चतुद शो नदौजले साल्वा षर्राजानं पूजः 
वित्वा स .पापभ्वः प्रेतो मवति ॥ {- २9 । 

यद छ द्रिपुःणन् भोगान् चन्डस्च्धयदु)गुर् | 

प्रातःस्रायौ यव्यं हौ सायः सापदासुगु्भे | रत 

दूति वैष्णवे. घमीश्व स चदतितमोऽ्यायः; ॥ ९० ॥ 

एकनवतितमोऽध्यायः 

प्रय कूपकन्त स्तत्प्रटत्ते पानोये दुष्द तस्य 1' विनश्यति ।' 

तडामछबरित्यटप्तौ वार्ण लोगमम्र ते । जलप्रदः सदा टतो 
भवति । उच्ारोएयितुर ऋ परलोके एत्रा भवन्ति । टक्दप्ररो 
ट्तप्रद्नैद्वान् प्रीणयन्ति । फल च्ातियौन्। छायया 
चाभ्यागत्तान् । देवै वप्टदफेन पितन्! तरत् खर्म 
माप्रोदि। देदायतनकास्यंसख देवायतनं कर्ःति तसूूव 

लजमाप्रनि खुषासिक सता यशसा विसाजते। विविक्ता 

छ्लत्वा गन घर लोकमःप्रोति । पू्यप्रदानेन खभैमान् भवति । 
अनुतेममप्रदानन कोति सान् भवति, दौपरप्रदानेन चदस्रान् 

सःद्रौऽ्यनश्च। न्रप्रदानने बलवान् । ( दूपम्रदानेनोह 

गच्छति । टेवनिदादावनयनारोप्रदानफलमाप्रोति । देवाच- 
तनमा सं नात् तदुपक्ेपनादूबाश्वणोच्छषटमाज्मनात् पादः 
दिरोचादकल्यपरिचरणाच् ॥ १--१८ |. 



६५४ वि्णुसंह्ितः। 

कूपारामतड़ागेषु देवतायतनेषु च । 

पनःसंस्कार कन्त च लभते मौलिकं फलम् ॥ १९ 
= € क 

इति वे ष्णके घद्ममशास्तर एकनवतितमोऽष्याचः ॥ ९ १५. 

दिनवतितमोऽधायः। 

सदानाधिकमभयप्रदानम् । तत्प्रदानेनाभौषितं लोकः 
माप्रोति । भूमिप्रदानेन च । गोचग्धमाच्मपि सुवं प्रदाय. 

सव पापेभ्यः पूतो भवति । गोप्रदानेन खग, लोकमाप्नोति । 

दथनुप्रदो गोलोकान् । शतपनुप्रदौ ब्रह्मणोकान् । वयं 
अङ्गो रोयखरां मुक्तालाद्गलां कास्योपदोहां ब्रस्लोत्तरीयां 
द्वा धमुरोमसङक्यानि वषश खग लोकमाप्नोति । षिते 
घतः कपिलाम् । दान्तं धगन्षरं दन्दा दथषेदुप्ररो भ्वति) 

अष्वदः सव्थसालोक्यमाप्रोति; वगासोदखन्द्रसालोक्यम् | 

रूवखदानेनाग्निसालोक्यम् ¦ रुणयप्रदानन र्पम् । तेजसानां 

पात्र प्रदानेन परात्र भवेत् सरकामानाम् । एटनमधुतेल- 
प्रदानेनारोग्यम् । ओषधप्रदागम च। लवशप्रदानेन च्च. 

लावख्धम्। घान्यप्रदानन ट्सिम् शवयप्ररानन च| 

अन्नदः सर्व॑म् शघान्यप्रदानेन सौभाग्यम् \ अक्र्त ताना- 
मन्येषां दानात् खग मवाप्रयादि{ति । तिलण्रदः प्रजामिधम् 
दन् घनप्रदानेन दीषाग्निभ्वति. संग्रामे च सवेजयमाप्रोति । 

सआसनप्रारागेन स्थानम् । शययाप्ररानेन भायाम् उपा: 

नतप्रदानेनाश्वतरोयुक्तं रथम्। छत्तप्रदानेन सखभैम्। 



विष्णुम शिता} ६५४ 

तानरन्तचामरप्रदानेनाष्कडखित्यम् |` बास्तुप्रदामेन नगरः 

धिपल्यम् | {--१ 

यदूयदि्टनमं लोकं यश्चास्ति ्टयितं शद्रे । 

तत्तद् गुणवते देयं तदेषाद्धव्यमिच्छ्ता॥ १२ 

दूति वैष्णवे घमीयास्तं हिनवतितमो;ष्यावः ॥ ९२ 

विनवतितमोऽघायः। 

अत्राह्मरे दत्तं तट सम्ब पारलौकिकम् हिगुं 
ब्राह्मणत्रुवे । सहस्रगुण प्राघोते। भनन्त' षैदपारगे। 
पुरोहितस्तातन एव पात्रम् सखा दृष्ता जामातरश् 

पात्रम् ॥ १--६ ॥ 

न वाश्चमि प्रयच्छेत ्डालव्रतिके हिल । 
न वङव्रतिके पापे नावेदविदि धम्पवित् ॥ 9 

घर्ष्वजी सदालुव्न्कछाश्मको लोकदाभ्भिकः । 

वेडालव्रतिको ज्ञयो हिंसः सबभिसन्धिकः ॥ ८ 
अधोहट्टिनिरुतिकः खाथेसाघनतत्परः । 
शरो सिष्याविनोौतस्च बकत्रतपरो दिजः ॥ < 
ये बकव्रतिनो लोकगे ये च माञ्नीरलिङ्भिगः । 
ते पतन्न् धतामिखल तेन पापेन कमणा ॥ १ 

न धरस्य शेन पापं क्त्वा व्रतं चरेत् । 

व्रतेन पापं प्रच्छात्च कुवन् सतोशूद्रदम्रनम् ॥ ११ 



४५९ विष्णसंह्हिता। 

प्रत्ये चेहशो विप्रो खत ब्रह्मवादिभिः ।' 
छद्यनाचरितं यश्च तह रक्षसि गच्छति ॥ १२ 
अलिङ्गो लिङ्गिवेषेण यो ठन्तिमुपजोवति । 
स लिङ्गिनां हरत्येनस्तिथग्योनौ प्रजायते | १२ 
न दानं यशसे दद्यात भयाबोपकारिशे ' 
न दृत्यगेतशौकञेभ्यो धर्माय मिति निखितम् | १४ 

दूति वेष्णवे ध्यास विनवतितमोऽध्याय; | ९२॥ 

चतुःनवतितमोऽष्यायः ¦ 

खी. बलोपरलितदश्चेने वनागयो भवेत्। अपत्यस्य 
चापरत्यदर्भनेन वा, पुत्रषु भायां निक्षि तयानुम्यमानो 
वा। तत्राप्यग्नौनुपचरेत्। अफालकखेन पएच्रयन्नान् न. 
ापरयेत्। स्ताध्यायन्च न जद्रात्।. बह्मच्यं पालयेत् । 
चनशरचोरपाखाः खात्। जटश्मखुनोमनस्ां ख वि्यात्।. 
तिषवणच्रायौ स्यात्। कपोतहत्तिम्मासनिचयः संबत्सर- 
निचयो वा। संवत्सरनिचयो पू*निदितमायुन्यां 
लद्यात् ॥ !--१२॥ 

ग्रामादाहृत्य वाश्रीयादष्ै. ग्रासान् बने वसन् । 
पणरेनेव पलायन पाणिना थरलेन वा| १३ 

दूति.बेष्णवे. ध्णास्त चतुःनबतितसोऽ्यावः ॥ ९४ ॥ 
कनन 



्र्चनवतितमोऽधाय॑ः। 

वानप्रख्तयसा शयेर ्ोषरत् । ग्रौमे प्रडतपाः स्यं ति।' 
अाशशायी प्राटपि। आश्यारा रमन्तः | नक्ताशौ 
स्यात् । एक्नान्तरडान्तरवब्ान्तराणौ वा ्यत्। पुष्पाश्रो \ 
पलाश) शाको । प्र्ोयो । मूदार । यर्वात्र पर्ता 
थोब सछदठ यान्। चाद्धरावरकी वत्तत। अश्मकुट्टः । 
दन्तील् हलिनो वा| {- १५॥ | 

तेमूलमिदं सरं ददयवुं जगत् ! 
तथ प्ट तणोदलयङ दशस च तया एतम् | १६ 

य {चर वदुर) यद्र यंच दुष्करम् 
सव तत्तपसा साध्य तेष। ड दुरतिन्नसम् ॥ {७ 

दरति देष्णत षरभ्शासरे प्रनवतितमोऽध्यावः । ८१५ ॥ 

परतितमौोष्ययिः) 

अथ दिष्वाग्रसेषु परककषायः प्राजापत्यामि्टि रवां 
एव वैद किणं टचा प्रव्रन्यामीश्यात्) आलन्यम्नौना- 
राय भिक्ताथग्रासलियाद्। सागि मेच्छमादद्ात्) 

अलाभे न व्यत । न भिक्तुकं भितेत । भुक्तवति जनेऽतोति 
पाबसम्पाते मेच्यमादयात्। ख्क्ये दारूपातरेऽखदुपात्न 



६५४ पविष्णएसंहिता 1 

पवा | तेषाञ्च त याहि: शदिः सात्। अभिपृजितलाभाददिजेत 
शन्धा गारनिकेतनः स्यात् । एक्तमूलनिकेतनो वा । न ग्रामं 
'दितौर्यं राविमावसेत्। कौपोनाच्छादनमादमेव वसन- 
मादद्यात् । दश्टिपूतं न्यसेत् पादम् । वखप्रतं जलमाददयात्। 

सत्यपूतं वदेत् । मनः;पृतं समाचरेत् । मरणं नाभिकामयेत् 

जौवितच्च। अतिवादांस्तिति्षेत। म कञ्चनावमन्येत। 
'निरामौः स्यात् । निनेमस्कारः ॥ (--२२। 

वास्यकं तक्षतो वाइ" चन्दननेकमुक्चतः । 
नाकल्याणं न् कल्याणं तयोरपि च चिन्तयेत् ॥ २१ 
प्राणायामधारणाध्याननित्यः स्यात्, रंतारप्मनि- 

स्यत पयेत् । शरोर विभावम् । जरया सएविप्रशयम्। 
आरौरमानसागन्तुकव्या!घभिखोपताभम्। सहसे । 
नित्यान्धकारे गभं वसतिम्। मूत्रपुरोषसष्ये च। तलत 
ब॒ शतो णदू: खानुभवनम्। जन्दसमये योनिसङ्टनिग- 
माश्मष्हादृः खातुभवनम्। वाल्ये मद्दं गुर्परवेग्यताम्। 

अध्ययनादनेकक्तेणम्। यौवने च विपयप्राप्रावसाःःस् तद 

व्ाप्तो विषयतवनात्ररे पतनम्। यथ्रिये-सितं प्रिये 
शिप्रयोगम्। नरकेषु च खुराटःखम्। संसारसंरतौ 
तिथय गयोजिषु च। एवमस्मिन् सततप्रापिनि रुसारे न 
{शङ् खुम् यदुपि क चिदःखापे्नया खष्वसंन्न तद- 

प्यनित्यम् । ततूरैवाशक्तावलेभने वा मरद्;खम् । शरौर- 

ष्टं सप्घातुकं पश्येत् वक्षारुषिरसांसाखिभदोमञ्ना- 

शक्रालकम् | चश्रावनःर्। दुन् च। ससयतनम्। 
खुबशतेरपि टं दिशा प्रथमादपमपि विनाचि। 



निशुसंश्िता । ५५८ 

क्र[मङ्ञोधंलोभमोहमंदमातसथस्थानम् | रयिव्याप्र जोवाया 

काञाह्मक्रम्। अद्धिशिराधमनिसखाययुतम्। रजखलम् । 

षट्तवचम्। स्यां तिभिः यतेः षद्यधिक घौ माणम् । 
तेषां विभागः । सुच्छ; सद चतुःषि थना: । ति ्ति- 

नखाः। पाणिपादशलाकाच्च। ष्टिरङ्गलौनां पवश । 
हवं पाणः । चतुःटयं गुलूफेषु । चताथरत्रयोः । वलत्वारि 
जष््योः। इं हं जालु-कपोलयोः। इं द अक्षतालूषकः 
योखिफलकेषु । भमाग्ये कम् । एडास्ि पञ्चचलारि खद्रागम्। 

पञ्चटयास्थोनि गोवा जल कम्॥ तथा हनुः । तन्भरसे च 
षं दं ललाटाल्िगर्डे। नासा घनास्थिका भवदे 
्यानश्ख साद दिसप्तिः पाखकाः। ऊरः सप्दय। 

द्रौ शङ्के । चत्वारि कपाल्लामि शिरसष्धेति। अरोरोऽस्मिन् 
सप्तशिराशतानि। मव प्रायु्तानि। धमनोते द्वं । 
पश्चपेयो्तानि। चुद्रधमनोनामेकोनति' शक्रत्ताणि नव- 
शतानि षट्पंलायच्रमन्यः। लक्षत्रयं मखुकेश्कूपानाम् । 

सप्तोत्तरं ममाशतम् । सुखि शते इ । चतुःप चाशद्रोमकोरयः 
सप्रषरटिख लक्षाणि नाभिरोजोगुदं शक्र शोणितं गङ्खको 
मूषा कश्डो हदयं चेति प्राणायतनानि । वा इहं जष्हयं 

सध्य' शोपंमिति षडङ्गानि। वसा वपा अवहमनं नाभिः 
क्षोमा यद्छत् ्नोडा चुदरान्त' टको वस्तिः पुरीषाधानमा- 
मावो इदयं स्थलान्र गुदमुदरं गुदकोष्ठम् कनौनिके 

अचिकूट स्कुलौ कणौ कणेपत्रकौ गण्डौ भ्रुवौ शङ्कौ 
श्वे शयोधो कङन्दरे बरूक्षणो उषण वुकौ श्न असं 
लको स्तनो उपलि सिचो बाह जङ्ग ऊष पिण्डिके 

४४ 



६६० विष्णुसंहिता। 

तालद्रं वस्तिशो्षौ चिवुकं गलगुर्िकै अवट सर्व्वस्मिन् 

शरोरके स्थानानि शब्दस्य रसरप्रगन्धाखच विषयाः 
भासिकालोचनत्ग्जिष्ा्रोत्रमिति बृष्टीन्दिवाणि। शस्तौ 
पादौ पायूपस्थ' जिङ्नेति कमो न्द्रियाणि । सनोवृहिणमा 

खाव्यक्तमितौन्द्रियातोताः । {-९६॥ 

ददं शरोर वख्पे चछेवमित्यभिधौंयते । 

एतद्यो वेचि तं प्राहः सैन्नमिति तदिदः ॥ <७ 

क्ेत्रन्नमेव मां विदि सवस्ते्षु भाविनि, 
केत््ेबन्रविन्नान न्नं नित्यं सुसुक्ष्णणा ॥ ९८ 

षति वेष्णवे धरश्चास्ने षस्वतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
रयमकत 

सपतनवतितमोऽधायः। 

छरुस्थोष्तामचरणः सव्यं करे करमितरं न्यस्य तालु 

खछाचक्षजिह्ो दन्त न्तानसष्पशन् खः नासिकाग्र पश्यम् 

हिशख्वामवलोकयन् विभो. प्रशान्तामा चतु विश्व्या तच्ले- 
व्ये तौतं चिन्तयेत् । नित्यमतोन्दरियमगुणं शन्दसखशरसरणर- 
गन्धातौतं सवन्नमतिस्थूलम्। सन गमतिचुच्छम् । सन्तः 
पाणपादं स+तोऽसिशिरोमुख सवतः सवन्द्रियणक्तिम्। 
एषं ध्यायेत् । ध्याननिरतस्य च संवत्सरेण योगािभैवो 
मवति अथ निराकारे लच्छवन्पं कन्त्' न शक्रोति तद् 
शथिव्यपतं जोवायाकाग्नमनोद् खयामा्यक्त पुरूषाणां पूवे पूवं 
ध्यात्वा तत्र लखलरच्यस्तन्तत् परिव्यज्यापरमपरं ध्यायेत् । 
एं पुरुपध्यानमारमेत । मताप्मसमथः खडदयपद्मस्यावः- 



विण्णुसं हिता । ६६ 

श्न खस्य मधये दौपवत् पुरुषं ध्यायेत् । तश्रायस्षमर्थे भगवन्तं 
बाखुदेगं किरोटिनं कुण्ड लिनमङ्दिनंः योवत्साङ्' वन- 
मालाविभूषितोरखं सोभ्यरपं चतुर्मलं शङ दकरगदापद्मधरं 
चरणशमध्य गतसुवं ध्यायेत् । यक्यायति तदाप्नोति ध्यान- 
गद्रम्। तश्मात् सर्मेव शरं लक्षा अत्तरमेष ध्यायेद् । 
म च पुकूषं विना िचिदप्यचरमस्ति। तंप्राय मुक्तो 
भवति | {--!8। 

पुरमाक्षम्य सकलं शते यष्माग्ाप्रसुः | 

तस्मात् पुष दत्ये$ प्रो यते तक्वचिन्तके; ॥ १५ 
प्राग्रा्लापररराव्र षु योगो नित्यमतन्द्रितः । 
ध्यायते पुरूपं विष्ण" निगुण पं चवि शकम् । १६ 
तच्चामानमगम्यं च सग तच्छ विवज्जितम् । 
असक्तं सवेशचेव निगणं गुणमोज्ग व | {७ 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 

सूष्मलात् तदविन्नयं दूरस्थं चान्तिके च तत् | १८ 
अविभतांच भूतेन विभङ्गमिव च स्थितम् 
भृतभव्यभवदूप ग्रसिष्ण्, प्रभविष्ण्, च ॥ १८ 

ञ्योतिषाभपि तन्नणोति स्तमसः धरमुच्यते। 

ज्ञानं क्नेयं परानगम्यं हृदि सवस्य तिष्ठितम् ॥ २५ 
इति कसेर" तथा न्नानं न्रयचोक्तं समासतः । 

मडक्त एतदिन्नाय महावायोपपद्यते | २१ 

दूति वे षणव धर्यशासतर सप्तममतितमोऽध्याय; ॥ ९५। 



यष्टनषतितमोऽधायः। 

इर्टोवसुक्ता वश्मतौ जानुभ्यां शिरसा च नमस्कारं 
छलोवाच । भगवं स्व त्समोपे सततमेवं चत्वारि महामृतामि 

रताश्यान्याकाशः शक्गरुपौ वायुश्क्ररुपो तेजख गदारुण- 
ग्मोऽोहहकर्पो अहमण्यनेनेव रुपेण भगवत्पादमध्यपरि- 
वक्तिनौ भवितुमिच्छामि । दृत्येवमुक्तोभगवां सथेत्युषाच । 
वरुधापि लब्धकामा तथा चक्र । रेवदेव्च तृशव । भीं 
नमस्ते। दैवदेव। वाख्देव। आदिदेव कामदेव । 

कामपाल। महोपाल। अनारिमध्यनिधम। प्रजापते। 
सुप्रजापते। भैहाप्रजापते। रूत्गेखते। वाचस्पते । 
जगतूपरते। दिखते, वनष्मते। प्रयष्यते । यौ विपते । 
सलिलपते। दिक्पते। :मष्टत्पते । मरुतूपते। लक्लोपते । 
बह्मसप। बाद्मणम्रिय। सवंग। अचिन्य | ऋ्नानगम्य। 
पुषूहत । पुरुष्टुत । ब्रह्मण्य । ब्रह्मप्रिय | बद्मका्चिक। 

महाकायिक । महाराजिक । चतुरहायलिक । भाखर । 

महाभाखर। सप्त । महाभाग । खर । तप्िति। मषा 

तषित। प्रत्न परिनिर्ित। अपररिनि्भिःत। वथ 
वत्तिन्। यन्न। महायन्न। थन्नयोग ¦ यज्नगम्य । यन्न- 
निवन । अजित । वेकुणठ । अपार । पर । पुराण । लेख्य । 
प्रलाधर । चितर्शिखगडधर। यश्रभागद्र ¦ एरोडाश्हर । 
विश्वेश्वर विश्वधर। शचि श्वः। स्यता्च॑न । तारि; । 
खण्डपरशो । पद्मनाभ । पद्मधर  पद्मधाराधर इष्ण । 
एकशृङ्ग । महाबराह । दुष्िण । अप्यत । अनन्त । पुरुष । 



विणसंहिता । ६६३ 

महापुरूष । कपिल । साह्याचाथ । बि्क्सेन । धम । 

धमाद । धम्याङ्। धर्मवसुप्रद्। नरप्रद । विष्णो। जिष्णो। 

सदहिष्णो छण पुण््टरोकाच्च ! नारायण । परायणं । 

जगतपरायण । नमो नम इति | !-१०१। 
स्तुत्वा त्वेकं प्रसर्न मनसा एथिवौ तदा । 

उवाच सब्य्रख देव लब्कमा वर्ुन्धरा ॥ १०२ 

दूति वेष्णवे ध्यास ऽषटनवतितमोऽ्यायः ॥ ९८८॥ 

नवनवतितसमोऽधायः | 

हृष्टा यं देवदेवस्य बिष्णोग्ध हीतपादां तपता ज्वलन्तीम् । 

खुतपजाम्बुनदचारूबणंौ पप्रच् देवों वख्षा प्रदृश | ! 
उब्रिद्रकोकनदचारूकरे वरेण्ये 

उनतरिदरकोकनदानाभिग्ण्डतपादे । 
उत्रिद्रकोकनदसदश्रसलराश्थितीते 

उच्विद्रकोकनदमध्यसमानवर्या | २ 
नीलाननेत तपनभैयवण शुक्लाम्बर रल्रविभूषिताङ्ि। 
चन्द्रानने सूयसमानमभारे महाप्रभावे जगतः प्रधाने॥ र 

त्वेव निद्रा जगतः प्रधाना लद््मौष्ट तिः खौविरतिजेया च । 

कान्तिः प्रजा कौत्तिरथो विभूति; सरखखतौ वागथ पावमौ च 
खधा तितिच्ला वदषा प्रतिष्ठा 

स्थिति रोक्ता च तथा नोति । 
ख्यातिवि शाला च तथानसूया 
स्वाहा च मधा घ तथेव बुद्धिः ॥ ५ 



५६४ लिष्णुसंडिता । 

आक्रम्य सवनु यथा विलोकीं 
तिषत्ययं देवबरोऽसितास्ति । 
तधा खिता त्वं वरदे तथापि 

 च्शम्यद्ट वसति विभूतयाः ॥ ४ 

इत्येवमुक्ता वरूधां वभाषे बच्मोस्त दा देववराग्रतःस्था । 
दा सितां मधरूदनस्य देवस्य पारे तपमौय वयं ॥ ७ 

श्रस्यान्नया यं मनसा खरामि 

श्ियायुतं तं प्रवदन्ति सन्ः। 

संख्मरणे वाप्यथ तन्न चाद 
स्थित सदा तच्छणु लोकधावि॥ ट 

धसाम्यय कं च निशाकरे च तारागणाष्ये गगने विमेघे । 
मेखे तथालम्वपयोधरे च शक्रायुधाग्ये चं तडितप्रकातरै ॥ ९ 
तथा रवरणं विमले च रुप्ये रन्न षु वस्तेष्वमलेषु भूमे । 
प्रसादमालाङवच पाण्ट राख् रेवालयेषु ष्वजभूषितेषु ॥ {० 

सटाः हते चाप्यथ गोमये च मन्तं गजेन्द्र तुरगे प्रद्कष्टे । 

इषे बथा दप समन्विते च विप्रं तये वाध्ययनप्रपत्रे । ११ 
सिंहासने चामखके च विस्षे 

छत्रं च शह व तयेव पद्मं । 
दोपे इताभे विमले च खड. शी 
दशे विम्बे च तया शताम् ॥ १२ 
पर्णोदकुम्भं षु सचामरषु 
सतालटन्तेषु विभूपितेषु । 

करपात्रं षु मनोडर१ 
दि खिताहच्च नबोढतावान् ॥ {१ 



संदख्धिता 

निष्ण । ६६५ 

हरिर तथा सपि षि यादसे च 
श्तौद्रे तथा दनि पुरन्धिगावं । 
दरे कुमाथाच् तथा खराणां 
तपस्विनां यज्नइतांच दे्े ॥ {४ 
श्रे च संग्रामविनिगेते च 
खितौ शते खग सद्; प्रयाते, 
वेदध्वनौ वाप्यथ हशब्द 
स्लादाखधायामथ बादाशब्द् ॥ १५ 
राजाभिषेके च तथां विवादे 

यन्तं वरे खातथिरस्ययापि। 
परष्पेषु शक्रोषु चे पवशेषु 
फलेषु रम्येषु सरिदरोसुं | १६ 
सरः पूर्षु तथा जलेषु 
सथाहलायां भुवि पद्मणखण्ड । 
घने च वतसे च शिशौ प्रर 
शाघौ नरे घर्मवराययो च| १७ 
भाचारसेविन्धथय गास्नित्ये 

विनौतवेष अ तथा सुवेषं । 

सुशद्ान्ते मलवच्जिते च 

मरटाशने चातिथिपूजके च | १ 

व्वदारतुरे निरते च धमे 
धम्पत्क चात्य्नाहिर क्तं । 
सदा सपुष्प च खगन्धिमात 

सगन्धलिप्त च विनूष्तिष॥ {१६ 



६१६ विष्ण संहितौ । 

सत्यस्थिते भूतद्दिते निविष्ट 

लमाश्िते करोधविवस्तिते च । 
स्वकाथद्ते परकाथदन्ते 
कल्याणवित्ते च सदाविनौते || २० 

भारोषू नितं सुविभूपिताख् प्रतितरतारु प्रियवादिनौषु । 
पअमुक्तहस्ताख सुतान्विताख् खुगुप्रमागृढाङ् वनिप्ियाङ् ॥२ ६ 

स्रष्टा सु जितेन्द्रिया कलिव्यपेतार् पथिखखिताङ् । 

भमाश्यपेश्षा¶ दयान्िताङ् स्यिता सदां मधृरूदने तु ॥ २२ 
षति वेणवे घ श्रशा्तं नवनवतितमोऽध्यायः ॥ << ॥ 

म 

शततमाोऽघायः | 

धमाथास््नमिटं अष्ट" खयं टवेन भाषितम् | 

थे हिजा धारयिष्यन्ति तेषां खगं गतिः परा |! 

इटं पवित्र" मद्गल्यं खस्य मायुष्यमेव च । 
श्षानंचेव यशस्यं च धनमसौभाग्यवरेनम्। २ 
भष्येतव्यं धारणोयं श्राव्यं ोतव्यमेव च। 
खाद्षु ख्रावणौयंच भृतिकामे रे; सदा । 

षटं रहस्य परमं कथितं वसुधे तव | ३ 
मया प्रसन्नेन जग{इिताथं सौमाग्यमेतत् परमं रहस्यम् । 
इःखप्रनाशं बहुपुणययुत्त शिवालयं खा्तधमीशास्तम् ॥ ४ 

दूति वष्णवे धरशरश्ाष्तं शततमोऽध्यायः; । १०० ॥ 
दति वेष्णवसंहहता समापा | 



मनसंहिता। 

प्रथमोध्यायः; 

बनुमेकाग्रमारगीनमभिगम्य मरषेयः 1 
प्रतिपज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन् ॥ { 
भगवन् सवणानां यथावदतुपू*्यः । 
अन्तरप्रभावानाच्च धश्मात्रो वक्रमहहस्ि॥ २ 
त्ममको ह्यस्य सस्य विधानस्य खयम्भवः। 
अचिन्त्यध्याप्रमेय य काथतच्वाथंवित् प्रभो ॥ श 
सृ ते; र्स्तया सम्बगमितौजा महालभिः । 
रत्यवाचाश्चेञ तान् स्वन् मदर्षोन् यूयतामिति॥ ४ 
भरोदिदन्तमोभरतमप्रन्नातमलच्तणम् । 
प्रतक्यंमविन्नेयं प्रद्पमिव सवेत: ॥ ५ 
ततः खयश्य, भे गवानव्यक्तो व्यच््रयव्रिदम् । 
मद्ागुतादि रत्तो जाः परादुरासन मोनुदः " € 
योऽसावतौन्द्रियग्राद्यः सच्छ्ोऽव्यक्तः सनातनः । 
स भूतमयोऽचिन्त्यः सएव स्वयमुदभौ ॥ ॐ 
सोऽभिष्यायः शरीरात् स्वात् सिक्त विधा प्रजा; । 
अपएव ससज्नदौ ताद बौोजमवाख्जत् | ८ 

[8.4 



भर्वुरूडशिता । 

तदगडमभवरे ५ सहासा एसमप्रभम् । 
तस्मिन् जस्र स्वयं बरह्मा सवं लोकपितामहः § ९ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे मरसमवः। 
ता यद् ष्यायनं प तेन नारायणः खतः ॥ १० 
यन्ततृक्ञारणमव्यक्र नित्यं सदसदात्मकम् । 

तद्िष्टशः स पुरुषो लोके ब्रोति कौन्तेते । ११ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् । 

स्वयमेवासमनो ध्यानान्तदग्डमकरोद्िघा ॥ १२ 

ताभ्यां स शकलाभ्याच दि भृमिख्ध निमयमे। 

म्ये व्योम दिशख्ाशशवपां स्यानश्च खाश्वत | १९ 
उहवम्हैमनसखेव मनः: सदसदातसकम् , 
मनसख्ायप्यहङ्ारमभिमन्तारममेश्वरम् ॥ १४ 

महान्तमेव चालसानं सवशि तचरिगुणएनि च। 
विषयाणां ग्रहो लौश्ि श: पर्न्दरियाय च ॥ ११ 

तेषान्त्रवयवान् स्च्मान् षसपग्मप्यमितौजनसाम् । 

सन्रिवेश्याव्समात्ारू सवेभूतानि निमा ॥ १६ 
यन्मूच्य वयवाः सच्छास्तस्ये मान्यारयन्ति षर् । 
तम्मा चछरोरमित्याहस्तस्य मूत्तिं मनोषिणः ॥ १७ 
तदाविशन्ति भृतानि मान्ति सह कमभिः। 

मनख्ावयमेः सच्छे; स; भतरूदव्ययम् ॥ १< 
हेषामिदन्तु स॒पानां पुरुषाणां मद्ौीजसाम् ¦ 

सच्माभ्यो भूत्तिमावाभ्यः संभवत्यव्ययाहय्यम् ॥ १८ 
्राद्याद्यदय गृणन्त षामवाप्रोति परः परः| 

योयो याव तिथच्धेषांसम तावदृगुणः सःत; ॥ २० 



अनुसं शिता । श 

सवषान्तुस नामानि कमाणि च यक् थक् । 
वेद शब्देभ्य एवादौ श्थकसंस्याच्च निमे ॥ २। 
कम्मालमनाश्च देवानां सोऽख्जत् प्राणिनां प्रभुः । 

साध्यानाश्च गणं सुच्छ' यन्नश्चेव सनातनम् ॥ २२ 
अग्निवायु रविभ्यस्तु तय बरह्म सनातनम् । 

दुदोह यन्नसिदाथंषग्यज्ःसामलव्तणम् | २१. 
कालं कालविभक्तीच नन्तत्ाणि ग्रहास्तथा । 

सरितः सागरान् शेलान् समानि विषमाणि च ॥ २४ 
तपो वाचं रतिच्चव कामंच क्रोधमेष च। 

खर्ट ससज चेवेमां खष्टमिच्छविमाः प्रजाः ॥ २५ 
कर्ममनाच्च विवेका ध््ाधर्म्रौ व्यवेचयत् । 
इन्द रयोजयच्वेमाः खखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ 
अष्गो मात्रा विनाशो द्यादानान्तु याः स्मताः। 

ताभिः सा्मिदं सः सन्भवत्यनुपूब्यः॥ २७ 
यन्त॒ कश्णि यस्मिन् स न्ययुङ्क्त प्रयम् प्रसुः। 
स तदेव स्वयम्भ अं खुज्यमानः पुनः पुमः ॥ २८ 

दिखाह्हिस ष््दुक्ररे ध्मााधम्याटताव्ते। 
यदय य सो;दधात् सर्गे तन्त्य खयमाविशत् ॥ २९ 
यथन्तलिङ्गन्य तवः खयमेवन्त पच्धये । 
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कम्पा देडिनः ॥ १० 
लोकानान्तु बिटय मुखबाहरूपादतः । 

बराह्मणं स्षल्ियं वेश्यं शूद्रश्च निरवन्तं यत् ॥ ३१ 
ददिधा सत्वानो देहम न पुरूषोऽभवत्। 
अदननारोतयां स विराजमद्धजत् प्रभुः १२ 



मदुसहिता) 

तपसप्रार जधन्तु स खयं पुरुषो विरा | 

तमां वित्ताय स्वस्य खष्टार दिजसन्तमाः॥ १४ 
अष प्रजाः सिदटल्लसतु तपस्तघ्रा इ्दुच्चरम्। 

पतन् प्रजानामषटजं म्षनादितो दरश ॥ १४ 

मरसै{चिमवाङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुनहं क्रतुम् । 

प्र३तसं वशिष्ठञ्च भगु" नारदम ब च ॥ २५ 

एते मन् स्तु सपान्यानष्जन् भूरितेजसः 

टवान् रेवनिकायां च्च मदर्पो' चामितौजसः ॥ १६ 
यत्तःरत्तःपरि्ाचांच्च गन्धव सर सोऽसुरान् । 

नागान् सपीन् खुपणों ख परितणाच्च र्यगगणाम् ॥ ३७ 
विद्य॒ तोऽशनिमेां ञ्च रोहितेन्द्रधनू् प च। 

खसछानिष्री तकेन्' ख ज्योती ् यच्चावच्यामि च ॥ १८ 

किव्ररान् वानरान् मत् यान् विविधाञ विदद्गमान् । 

पशून् ष्टगान् मनुणांख व्यानांद्ोभयतोदतः ॥ ३९ 

छमिकौटपतङ्गंख यु कामच्िकमत्कृणम् । 

सभ्य दंशमशरू स्थावर एथ ग्विचम् ॥ ४० 

एवमेतेरिरं सव म्रियोगाकन्हाल्मभि. । 

यथाकर्म तपोयोगात् खट स्थावरजषद्गमम्। ९ 

वेषान्तु याहं कम भूतानामिह कोरि तम । 
वन्तथा बोऽभिषधास्यामि क्रमयोगश्च जन्मनि ॥ ४२ 

पवस खगा चेव व्यालाश्चोभयतोदतः | 
रक्षांसि ख पिगाताज् मनुष्या जरायजाः॥४३ 

अर्डलाः पक्तिगः सपा नक्रा मत्म्याञ्च कच्छपाः । 
यानि चेदं ् रज्ञाराणि खललान्योरकानि च | ४४ 



मलुरंष्डिता } 

सेदञं दंशमशक यूकामख्िकमत्कुणाम्। 

खभगश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किंचिदोहथम् ॥. ४५ 
खह्भिज्नाः स्थावराः सर बोजकाग्डप्रराष्िष्शः । 

पभोषध्यः फलपाकान्ता बहपु-पफलोपगाः ॥.४६ 
अपुपा; फलवन्तोयेने बनस्मतयः सताः । 

पुष्यिणः फलिनचैव टच्चास्त भयतः खता; ॥ ४७ 
मु च्छगुख्प्न्तु विविधं तथेव ठा जातयः । 
बोजकार्डरुहाणयेव प्रताना बल्ला एव च|| ४८ 

तमसा वष्टरुपेण वेधिता कम्प्रहतमाः। 

अपन्तःसं त्रा भवन्त्येते खव्रदुःखसमन्विताः ॥ ४८ 

शतरन्तास्तु गतयो ब्रह्माः ख तुदाषताः । 

धोरोऽन्मिन् शतस सारे नित्यं सततयायिनि ॥*५१ 
एः स>खखष्टदं मांचाचिन्यपराक्रमः। 
्ालन्धन्तदेषे भयः कालं कलेन पौडयन् ॥ ५१ 
यदास देषो जगन्ति तदेटं चेश्ते शगत्। 

कदा स्वपिति शन्तमा तदा सवं निमोलति ॥ ५२ 
लिन् स्वपति तु खस्थे कश्परासामः यरोरिणाः-। 
द्व श्मभ्यो निवन्तं न्ते मनख ग्लानिश च्छति ॥ ५३ 
खगपत्त् प्रलीयन्ते यदा तस्मिब्यहालनि । 
तदायं सपेभूतामा खतं खपिति निक्वतः॥५४, 
नमोऽयन्तु समाखित्स् चिरन्तिशति सेष्द्रियः 1 

गचसव' कुरूते क तदोत्क्रामति मूितः" ५५ 
यदाणमालियो भूत्वा बोजं स्था, चरिण्, च । 
समाविशति रुष्ट्टस्तदा मून मिमुखति ॥ ५६ 



ममुसंहिता 

एवं स लाग्रतखप्राभ्या मिदं सव चराचरम् । 
संजोषयति चाशन्न' प्रमाप्रयति चाव्ययः ॥ ५७ 

ददं शानन्त छत्ासौ मामेव स्वयमादितः । 
विधिवदृग्राहयामास मरोचयादोंस्द्ं सुनोन् ॥ ५८ 
एतदोभयं सगुः शास्त" श्रावयिष्यत्यररेषतः 

एति मत्तोऽधिजगे स *मेवोऽखिलं मुनि; ॥ ५. 

ततस्तथा स तेनोक्तो महपि मीसुना गुः । 
तानव्रबौदष्यौन् सर्वान् प्रौतामा सखूयतामिति | ६ 
सखायम्भ व सास्य मनोः पड़. नग्या मनवोऽपरे । 
खष्टवन्तः प्रजाः खाः खा महामानो मदौजसः | ६१ 
स्वारोचिषश्चौन्तमिच तामसो रैवतस्तथा । 
चाश्चषख महातेजा विवस्तृस्त एव च ॥ ६२ 

खायम्म् वादाः सपे ते मनवो भूरितेजसः । 

स्वं खं ऽ न्तरे समिदमुत्पाद्यापुक्चराचरन् ॥ ५१ 
निमेषा दथ चाष्टौ च काष्टा विशन्त ताः कला । 
तरि" यत्कना सुहन्त; स्याद दहोरावन्तु तावतः ॥ ६४ 
टोरात्रं विभजते सूर्यो मालुषदेषिके। 

रावि; सप्राय भतानां चेष्टाये कर्मणामद; ॥ ९५ 
पित्रा रात्ष्ठनो मासः प्रविभागस्तु पत्तयो; । 
कर्चेशखदः रणः शुक्तः स्वप्राय शव॑ री ॥ ६६ 
रवे ःराव्रषनो वपं प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अश्स्तत्रोद्गयनं रावि; स्याद्तिणायनम् ॥ ६७ 

ब्राह्मस्य त ल्षपादस्य यत् प्रमाणं समासतः | 

एककथो खनागान्तु क्रमशस्तन्निबोधत | ६८ 



भनुसं शिता । 

श्रतााहः सदस्नाणि वषा णान्तु सतं युगम् । 
तस्य तावच्छ्तो सन्या सस्यःशग्र तथाविधः ॥ ९९ 
इतरेषु ससब्धयेषु ससन्याेषु च त्िषु। 

एकपायेन वत्तन्ते सदस्धाणि शतानि च ॥ ७° 

यदेतत् परि सष्श्यातमादाबेष शतुयंगम् । 

एतदाद साहस देवानां युगमुच्यते ॥ <! 
दे विकानां युगानान्तु सहस' परि सहया । 
ब्राह्यमेकमदन्नयं तावती रातिरेव च | ७२ 
तदे युगसहस््नान्त' बाह्म" पुखम दवि दुः । 
रातिच्च तावतोमेव तेऽद्ोराव्रविदो जना; ॥ ७३ 
तघ्य सोऽहनिशथव्यान्तं प्रप; प्रतिबुद्यमते । 
प्रतिवृद्धच्च खजति मनः सद सद्ाव्मकम् ॥ ७8 

मनः: ष्टि विकुरुते चोद्यमा. सिट त्तया । 

अकां जायते तस्मात् तस्य शन्द्गुणं स्मृतम् | ७५ 

अकागान्त् विङु्वणात् सवेगन्धवद्; १चि;। 
बलवान् जायते वादु; समे सखशेगुणो मत; ॥ ७६ 

वायोरपि विकुवगादहिरोचिष्णु तमोबुदम् । 
ज्योतिरुत्पद्यते भाय्वत्तद्रूपगुणमु ते ॥ ७9 
ज्योतिषश्च विकृबोशणादापो रसगुणाः; खता; । 
ऋअद्गो गन्धगुणा भूमिरित्येषा ख{श्रारितः॥ ७८ 

यन् प्राक् दादयसादल्रमुदितं देविक युगम् । 
तदे ्सपरतिगुणं मन्वन्तरमिद्ोचते ॥ ७< 
मन्वन्तराग्थसङ्पानि सगे; संहार एव च । 
करो इन्निवेतत् कुरूते परमष्टो पुन; पुनः ८० 



-भशसंडहिता 

चअतुव्यात् सञ्षलो धमः सत्येव छते य॒गे 4 
जनाधनष्णागमः कञ्चिन्मुष्यान् प्रति वन्तते + ८ 

हइतरेष्वागमाडमः पाद यस्त्ववरोपितः । 

अरिकाकृतमायाभि्षमञापेति पादशः ॥ ८२ 

ऋ नगाः सरसिष्ठायः चतर षशतायषः । 
छते त तादिषु दो षामायुद्क सति पादशः ॥ ८१ 
वेदोक्तमायु मत्ते गनामाशिषच्छेव कर्मणाम् | 
फलन्त्यनुयुगं लोके म्रभावख शरोरियाम् ॥ ८४ 
ऋन्ये कृतयुगे घम्प्ासेताया दापरे परे। 

अन्धं कलियुगे नृणां युगद्धासालुरुपतः॥ ८५ 
तपः पर ऊतयुके वत्र तायां न्रमनसुचखते । 

यपरे यन्नमेवयददपनमकं कलै युगे॥ ८६ 
सवेस्यास्य तु सगेस्य गुघमयं स महादुतिः । 
सुखवाह्रूपज्जानां श्य व कमेः्ष्य कस्प्रयत् ॥ ८७ 

ऋअध्यापनमध्ययन यजनं याजनं तथा । 

दानं प्रतिग्रहचेव नाह्यणानासकल्पयत् ॥ ८८ 
जानां र्गो दानमिज्याभ्ययनमव च । 
विषयेष्वप्रसक्रिख लिय स्य समासतः ॥ ८८ 

पशुनां र्णं दानमिच्याध्ययनसमेव ष्व । 
वयिक्पयथं कुसौरश्च > श्यस्य सथिमरेव ॥ <» 

एकमेव तु शूद्रस्य प्रमु; कम्प समादिगत्। 

एतेषामेव वणानां शब्पूषामनसयया + ८ १ 
ऊष नामेमेध्यतरः पुरूषः परिकीर्तितः । 
तस्मान्छष्यतमं तस्य सखस क्तं स्यम्भूवा | < २ 



भनुसंडितौ | 

ऊन माङ्कोद्धवाजेषपादूबद्य ण्व धारणात् । 
सम॑स्मवाद्य समेस्य धर्मतो नाद्याः प्रभुः | < 
लं हि खयम्भ.; सखादास्यात्तपस्तघ्रादितोऽरुजत् । 

हव्यकव्याभिवाद्याय सवेस्यास्य च गुषएये ॥ < ४ 
सयाद्येन सदागन्ति दव्यानि सिदिर्वौकसः। 

कव्यानि चेव पितरः किंभूतमधिकं तत; ॥ <५ 
भूलानां प्राणिनः ख ष्टाः प्राणिनां बुदिजावनः। 
बुदिमवृर् नराः ख छः नरेषु ब्राह्मणः खता; ॥ <६ 
्राद्यणेषु तु विहांसो विहत्र्ू छतददयः ! 

छतवु दधिषु कन्तीरः कत्त षु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९७ 
खत्पन्तिरोव विप्रस्य सू्तिधेग्यप्य शाभ्वतौ । 
स द्धि धमायथेसुत्पत्नो बह्मभूयार कल्पते ॥ ८८ 
ब्राह्मो जाक्मानो दि रयिव्यःनरशछिजायते ! 
दश्वरः सन्नुतानां घराटोपय त्ते ॥ < 

सवंस्व' त्रा द्रष्स्यद्ं खटः र न+ असन् । 

टि नामजनेनेद् खथदै माद्वत ॥ १८० 
स्वव ब्राह्मस्यो सुदत प्लन्डन ष ददत च) 
च्व स दूबाद्धष्य-स सुन तपन्तः समाः} १.६ 
तस्य कश्व्वि्ाय वेषा द६८५४; ) 

स्वायम्भ. यो सनुषा मर् शासस स्पयत् { १०२ 
विदुघा बाद्चश्पनदमध्यतष्थं यक्नः । 
{शिष्य भ्यञचःप्रवक्घव्यं सस्यक नान्येन कर्नाचत् ॥ १०३ 

ददं शाम्तमघोौयानो बाद्णः शंसितवतः 
सनोवाम्द दजेनित्यं कमदोपेनं सिते ॥ १०४ 

[-# 



मुस्ता । 

पुनाति परक्ति वभ्यांख सप सप परावराम् । 

एयिवीमपि चैवेमां कतृन्नामेकोऽपि सोऽइति ॥ (०५ 
ददं खस्ययनं खर ्टमिदं वुरिविवद्ैनम् । 
ददं यशस्यमाबु्मिदं निःख यसं परम्| {०६ 

अखन धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कम्यणाम् । 

चतुणमपि वण नामाचार देव शाश्ठतः ॥ १०७ 
आचारः परमो धर्माः खुत्यक्तः स्मात्ते एव च । 
तस्मादस्मिन् सरायु्गो निलय स्यादात्मबाम् इिजः ॥ १०८ 

अाचारादिच्युतो विप्रो नषैदफलमभ्र ते) 

भ्राचारेण तु संयुक्तः सम्य. णेफलमभाग्भवेत् ॥ १०९ 
एवमाचारतो दृष्टा घम्यमख्य सुनयो गतिम् । 

सव्य तपसोमूलमाचारं जग्टहः परम् | {१० 
जगतञ्च समु तृप्तिं संस्कारविधिमेव च। 
व्रतचय्यप्रिचारच स्रानस्य चपर विधिम् | १११ 

दाराधिगमनं चेव विवा्ानांच लक्षणम् । 
मदायन्नविधानंच यादकस्प च शाण्वतम् ॥ ११२ 

रन्तौ नां लक्षणं चेव ख्ातकस्य वरतानि च, 

भच्याभच्यं च शोच॑च द्रव्याणां शद्विम च | ११३ 
स्रौ घम्प्रयोगं तापस्यं मोचं सन्यासमेव च । 

रान्नथ्च घरमख्िलं काथ्थाणांच विनियम् ॥ ११४ 
सासिप्रश्विघानंच धम्प्रस््ोपु,सयोरपि, 

विभागषम्् पयुतंच कर्टकान्ाच शोधनम् | {१५ 

वै श्यगद्रोपचारच्च सकौणीन।च सग्बवम् । 
आप्मां च वीनां प्रायरि त्वि तथा । ११४ 



मनुसंहिता । ११ 

संसारगमनं चेव चिविधं कर्मासम्भवम्। 
निःखय ज कणाच गुणदोषपरो्तणम ॥ ११७ 
देशघर्म्ान् जातिषघम्प्रान् कुलघम्रांख शाष्ठतान्। 

पाषण्गणधश्याञ्च णाल ऽस्िच्रक्तवानु; । ११८ 

यथदमुक्तवान् शास्त पुरा ष्टो मनुरया । 
तथेदं युयमणद्य मतूसश्गाशाद्गिवोधत ॥ ११९ 

रति मानवे घ्रात श्ुप्रोक्रायां संहितायां प्रथमोध्यायः । 

दितौयोऽघायः। 

विद्रद्धिः सेवितः सर्िनित्यमरषरागिभिः। 
षदयेनाभ्यमुन्नातो यो घ्मस्तत्रिवोधत | { 

कामाढ्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्यकामता। 
काम्यो दि षैदाधिगमः कर्योगख वेदिकः ॥ २ 
सङ्ल्यमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्ल्यसन्भवा; 

बता नियमघ्याच सवे सङ्कल्पजाः ताः ॥ 

अकामस्य क्रिया काचित् हश्यते नेह कड्िचित्। 

यद् यद्धि कुरूते किं चित् तत्तत् कामस्य चेधितिम् | 

तेषु सभ्यन्वन्तं मानो गच्छत्यमरलोकताम् । 
यथासङ्ल्ितांजेह सवान् कामान् समर ते॥ ५ 
वेदोऽखिलो घ्ममूलं स्मयशौरे च तदिदम् । 
साचारद्व साधूनामास्मस्तुरिरेव च । ५ 



५२ परवुसंहितः। 

य; कश्चित् कस्यचिदमो मनुना परिदीक्ितः 
स सर्वोऽभिहितो वैदेशसवेन्नानमयो हि शष: ॥ ७ 
सवन्तु समञच्छेटं निखिलं कानचन्तुषा । 
खतिप्रमारतो विदान् खधम्यं निवित् ये| ८ 

ख॒तिम्यरत्यदित घमममसुतिष्टन् {डि मानवः । 
दूडकीन्ति मवाप्नोति प्रत्य खान रुष्धम् |< 

्रतिस्तु षदो वित्तय एद शःछन्तु पं तिः। 

ते सवीधष्वमोमांस्ये तार्यं पमो हि नदेभौ |; 

योऽवमन्येत ते सने रेतग 'टएखयादिलजः 

स साघभिवह्िष्कायो नास्लिरो वेदनिन्दकः ॥ {' 

वेदः स्मरतिः सदाचारः ख च पिरमाद्मनः ¦ 

एतचतुति घ प्राइः साद्ादणट र, दस्म ॥ १२ 

पय ामेष्वरक्तानां उमा 44. 

धमम ज्नासमानान प्रसरः 1. लः 4 ५; 

सिः“ धन्तु यव रयान्तत् धस. { ल र च | 

उभावपि हितौ घ्री समभ्ययुः एन पभः ॥ १६ 
उदितेऽतुदिते चे ससयाध्य घत लम ; 

सवेया वन्तते यच्च दूतोयं पाद सिः {४ 

मिषेकादिश्मशानान्तो सन्त येस्यो{दतो विधिः 

तस्य शास्तेऽधिकारोऽस्म्न् ज्यो नान्यस्य कस्चित् ॥ 

सरस तौहषदत्योदवनदौयदन्तन्म । 
तं देवनिग्पितं देशं व्रह्मावन प्रच्तते\॥ १७ 

तस्मिन् देशं य आचारः पारम्प्धक्रमामतः। 

बणानां सान्तरालानां स सदाचार डयते | १८ 



ललुसं हिता । (# 1 

्रूक्े्' च मतप्याख पचालाः शूरसेनकाः 1 
£ [रिषि र 

एष बह्मपि देशो बे बह्मावन्तपैदनन्तरः । १९ 
एतद शप्रस्तस्य सकाशादग्रजन््रनः। 

रू स्वं चरतव शि्चेरन् यव्यं सवेमानवाः; | २९ 
खि मवद्धिन्ययोगध्यं यत् प्राण्नि्नादपि । 

प्रत्यगेव प्रयागा मध्यदेशः प्रकोत्तितः ! २१ 
समद्रा बे पृवैदासम्द्रात्त् एञिमपत् । 
तयोरेषान्तरं गोरा धावन्त बिदूब् घाः ॥ २२ 
छणसारम्तु चरित खगो यल स्वभावतः । 

सृन्नयो यच्नियोरेगो र षच्छ्ट्शस्ततः एरः॥ २९ 

एताम् हिजातयो दे्णन् स्य्येरन् प्रयदढतः। 
शद्रसतु यस्मिन् कर्मिन् वा निवरैदृटन्तिकषिं तः ॥ २४ 

¢ क ~~ हि © 

एपा घर्ममस्यवो योनिः समारन प्रकौल्तिता। 

सम्भरवश्चास्य सवं स्य वशं धर्मध् निवोध | २५ 
= ~ गरि >, ¢ घ ८ ९ 

उ्ट्ः कम्प्रभिः पुरयःनपकाटदिहि जन्धनाम्। 

काव्यः शरौरसंरकारः पावनः ५ त्य प्वेद्ठष्व| २६ 
भरो ~ 3 € फं ^ खोद व = गाद मे जीतकर चौड मभ निवन्धनेः । 

मेजिकं गाभिक॑चेनो दिच्ममामपणज्यते ॥ २७ 
स्वाध्यापेन त्रते होमेस्तेविटोनेज्यया खतै । 
महायन्ने च यन्न ख बाह्मौयं क्रियते तनुः ॥ २८ 
प्राङ्नाभिवर्ैनात् पुसो जातकर्म विधौयते। 
मन्तवत् प्रा्नंचास्य हिरण्यमधुसि षाम् ॥ २८ 
नामधेयं दथम्यान्तु हादश्यां वास्य क्रारयेत् । 

पुण्ये तिणौ मुहर्ते सा नलव्रं वा गुणान्विते ॥ ३१ 



१४ मनुसंश्टिता। 

मङ्ख बाह्मणष्य स्यात् सत्रियस बलान्वितम् । 
वेश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य त॒ जगुख्ठितम् । ३१ 
शमवदृब्राहमणत्य स्याद्रान्नो रक्तासमन्वितम् । 
वेभ्यस्य पुरिम ु क्गं शूद्रस्य प्र व्यसंयुतम् | ३२ 
प्लौणां खपोदामक्रूरं विस्यशथं मनोहरम् । 
मङ्गल्य" रषं वणा न्तमाश्ौबपदाभिधानवत् ॥ १ 
चतुधं मासि कन्त व्यं शिथोनिष्कुमयं हात् । 
ष्ठ $ब्रप्राशनं मासि यद्र टं मङलं कुले ॥ ६४ 

च् डाक दिजातोनां. सपषामेव घम्प्रलः | 

प्रथमेऽन्द् छतीये वा कन्त व्यं खुतिचोरनात् ॥ १५ 
गभी मेऽ्द् कुर्बोत बाष्वयास्योपमायनम् । 
मभौदेकादे रान्नो गमौत्त हादे विशः ॥ ९६ 
बह्मवष्ट सकामस्य काय्यं विप्रप्य पंचमे। 
रान्नो बलाथिनः षष्ठ वेश्यस्य हार्थनोऽषटमे॥ १७ 
अपोडयादूबाद्म खस्य साविवौ नातिवन्तं ते । 
अदाव णात् त्षच्तवन्धोराचतुविंश्तेवि थः ॥ शय 
अत ऊ त्रयोऽप्यते वथाकालमसस्कताः । 
साव चोपतिता बात्या भवन्त्याविगरिंता; ॥ ३९ 
नेते र पृते वि धिवदापदयपि हि करहि चत् 
ब्राह्मान् यौनंख सन्वमान्राचरेदूब्राद्य णः सष ॥ ४० 
काणं रौरदवास्तानि चमाशि जद्दचारिगः। 
बसोरब्रानुपरवेण शणाणस्षौमाविकानि च ॥ ४१ 
मौश्लो वित् समा श्रच्णा कावा विप्रस्य मेखला । 
ततव्रियप्य त॒ मौर्वं ज्या वेश्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२ 



भनुसंश्िता | १५ 

भुच्छालापर तु कत्त व्याः कुथा शा न्तक्रवखसै ; । 
निरता म्रिनेकेन विभिः; धचभिरेव वा ॥ १२ 
कार्पा्मुपवौतं स्यादिप्र योड ठत विरत् । 
शगाघचमयं रान्नो वेश्यस्या[वकसौलिकम् ॥ ४४ 
ब्राह्मणो बेल्वपालाशौ चन्रियो वाटखादिरौ, 
पेलवोदुम्बरौ वेश्यो दणडानङन्ति घर्षतः | ४५ 

केथान्तिको बाद्मणस्य णड; काय; प्रमाणतः । 

ललाटसन्िता रात्र; स्यात्त नासान्तिको विशः | ४.६ 
ऋजवस्ते तु सर्वे स्य रवाः सौम्यदथे नाः । 
अनुहं गकरा नणां सत्वचः नाग्निदूषिताः; । ४७ 
प्रतिखद्य सितं दग्यृडमुपश्ाय च भास्करम् । 
प्रद{िणं परीत्याग्नि' चरेद्ध चं यथाविधि । ४८ 

भवत् वं चरे चमुमनोतो हिजोत्तमः । 
भवन्ष्यन्तु राजन्यो वेभ्य स्तु भवदुत्तरम् ॥ ४८ 

मातरंवा ससार वा मातुष भगिनीं निजाम्। 

भित्तेत भिक्तां प्रवन या चनं नावमानयेत् ॥ ५. 
समाह्वय तु तद्च्तं वावदन्रममायया। 
निवेदय गुरबेऽग्रोयादाचम्य प्राङ्युखः शुचिः ॥ ५१ 
अयुं प्राङ्मुखो शुङ्क्त यशस्यं दल्तिणामुखः । 

श्यं प्रत्यङ्मुखो गुङक्तं ऋतं सुख क्तं ट दरमुखः ॥ ५२ 
खप छप्य दिजौ नित्यमन्रमदयात् समाहितः । 
सुः चोपश्णणत् सम्यगड्धः खानि च संखशत्॥ ५३ 
पूजयेद शनं नित्यमद्याचं तदकुत्सयन् । 

दृष्टा हेत् प्रसोदे च प्रतिनम्दे च सवेश: ॥ ५४ 



९६ मनुस्तं ) 

पलितं श्रमं मित्वं बलमूष्नच यच्छति ) 
अपुजितन्तु तहक्घमुभयं नागयेदिदम् ॥ ५५ 

मोच कस्यचिद् यात्प्याचव तथान्तरा) 

जचवात्यश्नं कुान्र चोच्छिरः कचिदृत्रलेत् । १६ 
अमा रोग्यमनायुषयमन्दग्यचातिभोजनम् । 

अपुष्यं लोकविदहिष्टं तपान्तव् परिवन्नं येत् ॥ ५७ 
आद्रेण विप्रस्तोयन नित्यकालमुपरूथेत् । 
कायव्रो टथिकार्भ्यां षा न पितरा ण कदाचन ॥ ५८ 
अङ्क ८मूनस्य तले नाद्धं तीयं प्रचत्तते । 
काथमद्गलिमू लेऽग्रं रेवं पिव्रय' तयोरधः ॥ ५९ 
लिरा चाभेदपः पूष हिः प्रश्व्धान्ततो मुखम् । 

चानि चेव सपेदद्ररान्नानं शिर एव च । ५ 
अलुषणाभिरपो नाभिरदिस्तो्थन धर्मवित् 
शो चेष्ठः सवे दाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥ ६। 
ृद्राभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 

वै्योषि प्राशिता भिस्तु शद्रः स्पटार्रिन्तः | ६२ 

ड़ तें दक्षिणे पाणावुपवीत्य नं दिज 

व्च प्राचोन वीतो मिवत) ससठरोज्>े \ ६३ 

मखनामजिनं दण्डमुपवीतं फमग्डलुम । 

अस्, प्रास्य विनढानि ण्डोतान्धानि भन्वदत् | ६४ 
क्षेथान्तः पोड़गे वषं न।ह्यणस्य विधीयते, 
राजन्धवन्धोदाविंप्र वभय स्य द्वध तदः ८ ६५ 

भमम्विकां तू काव्यं स्तोणामाटद्रेषरतः । 
संस्काराथं शरीरस्य वथाकारू' यथाक्रमम् । . ५ 



मसुसंश्िता । १७ 

चै वीहिको विधिः; खीणां संम्कारोवें दिकः स्मतः । 

यतिर्वा गुरौ वासो र्डार्थो,गनिपरिष्कया ॥ ६७ 
एष प्रोक्तो हिजातीनामौपनायनिको विधि; । 
उतूपरस्िव्यञ्ञकः पुण्यः कर्मवारः निबोधत ॥ ६८ 
उपनोय गुरूः शिष्य' शित्तये च्ौचमादितः । 
अचारमग्निकायञ सव्योपासनम्व च ॥ ६ 

ऋध्येष्यमागस्त्राचान्तो यथाशास्वमुदर्मुखः । 

ब्रह्मा क्ञलिकतोऽध्याप्य लघुवासा जितेन्द्रियः ॥ ७° 

जह्मारम्भ ऽवसाने च पादो ग्राह्यौ गुरोः सदा । 
संहत्य दस्तावध्येयं स हि ब्रह्माच्नलिः; सूतः ॥ ७! 

व्यल्यस्तपाणिना काययसुपसंग्रहणं गुरोः । 

सव्येन सव्यः स्मस्व्यो दक्िणेन च दत्तिणः ॥ ७२ 
अध्येष्यमाणन्तु गुरूनित्यकालमतन्द्रितः | 
अधौष्वभो इति ब्रूयाद्ि गामोऽ स्तरति चारमेत् ॥ ७३ 
बाद्यणः प्रणवं कुवधादाद्यबन्तं च सवेदा । 

खरवल्यऽनो इः त पूव परस्ताच्च विशोगति ॥ 9४ 
राक् कुलान् पवथ पासोनः पवित्र खव पावितः। 
माणाःयामे लिभिः परतस्तत संरकारमनरति ॥ ७५ 
अकारशाप्युकारच् मकार. प्रजापतिः| 

वेदन्रयान्निरदुदहभवः स्रि तौति च ॥ ७६ 
लिभ्यएवतु वदटृभ्यः पाट पादमदृदुरत्, 

तदिटाचोरऽस्याः सावित्रः परमष्टो प्रजापतिः ॥ ७७ 

णतदच्षरमताञ्च जपन् व्याद्ृतिपूविंकां । 
खश्ययोवदविद्िप्रो वेदपुष्छन युज्यते | जद 
१ 



मनुसंहिता । 

सहखस्रत्वस्त्वभ्य घ्य वददिरोतचिक दिजः । 

महतोऽणेनसो मासाचेवाहिवि सुते ॥ ॐ 
एतयची विसंयुक्तः काले च क्रिययाः खया। 

बर हात्तत्रियविड योनिगे्ेणां याति साघु ॥ ८० 
ओओडारपूविकास्तिस्रो महाव्याद्तयोऽष्ययाः । 
विपदा चेव सावित्री विन्नेयं बह्णो सुखम् ॥ ८। 
योऽघोतेऽहन्यदन्ये तां तौ वपाँ खतन्द्रितः । 

स बरह्म परमभ्यं ति वायुभूतः खमूत्तिमान् ॥ ८२ 
एकात्तरं पर ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः, 

साविव्रणस्तु पर॑ नान्ति मौनात् सत्यं विशिष्यते ॥ ८३ 
त्तर न्ति सवौ वैदिक्यो जुहोति यजति क्रियाः । 
अक्तरस््वक्षयं न्न यं ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥ ८४ 
विधियन्नाल्नपयन्नो विशिशो दश्भिगुगेः 

उपाशु स्याच्छतगुणः सासो मानसः स्मतः ॥ ८५ 
ये पाकयन्नाश्चत्वारो विधियन्नसमन्वितः ¦ 

सर्वे ते जपयन्नस्य कलां नारंन्ति षोडशीम ॥ ८६ 
जप्येनेव तु संसदूब्राद्यणो नात संशयः । 

कुथादन्यम्र वा कुथान्मेत्नो बाह्यण उच्यरे॥ ८७ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यत्रमातिष हिदटान् यन्तेव वाजिनां ॥ ष्ट 

एकादणेन्दरि्ाखा इयानि पृषं मनौपिणः। 
तानि सम्यक प्रवच्छामि यथावदलुप्रवेशः ॥ "€ 
खोत्र' त्क चक्तृपो जिष्ठा नासिका चेव चमौ । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक् चेव दशमी सत \ ९० 



मनुसंहिता । १९. 

व दन्द्रियागि पञ्चषा ओोत्रारीन्यतुपूत्वेशः | 

कर्म न्द्रियाणि पञ्चषा पायादीनि प्रचक्तते ॥ ९१ 
एक्रादथं मनोन्नयं खगुणेनोभयासमकम् । 

यन्मिन् जिते जितावेतौ भवतः पचक गणौ ॥ < 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गन दोषश्ट चत्यसं यय । 

संनियम्यतुतान्यव ततः स्िदि' नियच्छति॥<३ 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन णाम्यति। 

हविषा छ णवर्व्व भूय एवाभिवरते॥ < ४ 
ययेतान् प्राप्र यात् सर्वान यच्च तान् केवलांख्यनेत् । “८ 
प्रापणात् सवेकामानां परित्यागो वि्िष्यते ॥ ५ 
न तयतानि शक्यन्ते संनियमन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजृ्ानि यथा न्नानन नित्यः ॥ ८६ 

वेदाम्त्यागख यन्ना नियमास तर्पास्िच। 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि" गच्छति कर्हिचित् ॥ ९७ 

मुत्वा स्पष्टा च दष्टा च शक्ता प्राता च यो नरः। 

न ष्यति म्लायतिवा स विन्न यो जितेद्धियः॥ ९८ 

इन्द्रियाणान्तु सर्वेषा यदकं चरतौन्दरियम् । 
तेनास्य त्षरति प्रत्ना हतेः पातादिबोदकम॥ <€ 

वश्च कत्वे न्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तया | 

सर्वान् संसाघयेदयौन्तिखन् योगतस्तनुम् ॥ ९०० 

परव स्यां जपस्तिष्ठ त् सावित्रीमाकटग्नात्। 
पञ्चिमान्तु समासनः सम्यग्टत्तविभावनात् ॥ १०१ 
पूवे सस्या जप स्ति्ठत्रे यमनो वपो हति । 
पश्िमान्तु समासोनो मलं हन्ति दिवाङूतम् ॥ १८२ 



मनुकूडदिता! 

नः यिति तु यः पूवे नोपास्ते यश्च पश्िमक््; 
स य्य दवदहिष्काथः सवे म्याहिज कमणः ॥ १०२ 
अपां समोपे निवतो ^त्यकं पिधिमास्थितः। 
सावित्रीमण्यधौयोत गत्वारण्यं समाहितः ॥ १०४ 
बेदोपकरणे चैव खाध्याये चव ? त्ये । 
नाजुरोषोऽस्यनष्याये होममन्तेु चेव हि ॥ १०५ 
नैत्यके नास्यनभ्यायो ब्रह्मसव" हि तत् खतम । 
ब्रह्मा इतितं पुमनध्यायवषर छतम् ॥ १८६ 

यः सराध्यायम घीतेऽन्दं विधिना नियतः एचिः 

तस्य नित्यं तरत्येष पयो दधि तं मध ॥ १.७ 

अग्नन्धनं मेच्यचयामघः शग्धां गरोर्हितम् । 
मसमावन्ते नात् कुत् छुतोषनयनो दिजः ॥ १०८ 
अआचाय्यपु्ः शख, पुन्नीनदो धार्मिकः सुचिः । 
आपः थक्तोऽयदः साधः खोऽध्यायो दण धमतः ॥ १०९ 
नाष; कस्य चिदूत्रूयात् न चान्यायेन ्च्छतः । 

जानत्रपि हि मेधावो जड़वल्लोक्र आचरेत् " ११० 
अधरेण च यः प्रा याधम एच्छति। 
तयोरन्यतरः प्रेति विदेषं वाधिगच्छति ॥ १११ 
धम्मोर्यो वव्र न स्यातां एखर.षा वापि तदिधा। 
तत्र विद्या न. वक्तव्या भभ बौजमिवोषरे | ११२ 
विद्ययैव समं कामं मन्तव्यं ब्रह्मवादिना। 
आपटापि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत् ॥ १९११ 
विद्या बाद्मणमेत्याह सेवधिस्त+ सि रक्त माम् । 

असूयकाय मां मादास्तया षां वोयवक्मा | ११४ 



मशुससंदख्िता । ६. 

यमेव तु एमि विद्यात्रियतं ब्रह्मचारिणम् । 

न्म मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ {६५ 
ब्रह्म यस्त्वनसुज्नातमघोयानादवाप्र यात् । 
ख बह्म ५यसंयुक्तो नरकं भ्रतिपल्ते॥ ! {६ 
लौकिक वेदिकं वापि तथाध्यालस्िकमेव "व। 
श्राददीत चतो न्नानं तं पवंमभिवादयेत् ॥ ११७ 
सावित्रोमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयज्ितः। 

नायन्तितिख्िवेदोऽपि सव॑शौ सवे विक्रयो ॥ ११८ 
शय्यासने ऽध्या चरिते ख खसा न समाविशत् । 
शय्यासनस्य वेनं प्रत्युयायाभिवादयेत् ॥ ११९ 
ऊद प्राणा ह्य् त्कामन्ति यनः स्थविर मायति। 
प्रत्युघानाभिकादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते , १९० 

अभिवाद्नशलस्य नित्यं ठदोपक्तविनः। <“ 
चत्वारि सं प्रवन्त मायुषिटा यथो वलम् ॥ १२१ 
अभिवादात् परं विप्रो जायांसमभिवाद्यन् । 

असौ नामाहमस्रीति स नाम परिकन्तं येत् ॥ १२२ 
नामषेयस्य ये केचिदभिवादं न जागते। 

तान् प्रान्नोऽहमिति ब्रूयात् स्तियः स्ीस्तथेव च ॥ {२४ 
भोः शद् कौत्तं येदन्ते खस्य नाग्नोऽभिवादने। 
नास्ता खरुपरभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मत; १२४ 
अयुभान् भव सौम्येति वायो विप्रोऽभिवादने । 
अकारस्चाय नाम्नोऽन वायः पृवच्लरः तः ॥ ६२५ 
यो न दे्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् । 

नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्यैव सः ॥ {२६ 



मसुसंहिता, 

ब्राह्मणं कुशलं च्छत् सचवन्धुमनामयम् । 
वेश्यं चेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७ 
अवाष्यो रौक्तितो नान्न यवौयानपि यो भवेत् 
भो-भवत्-पूवे कन्त नमभिभाषैत घर्मावित् ॥ १२८ 
पररपत्रीतुया.खोस्ादसम्बन्धा च योनितः। 
तां ब्रुयाद्ववतौत्येवं भगे भगिनीति च ॥ १२९ 
मातुलांश पिट्याख खशराम्ृत्विजो गुरन् । 

्सावद्मिति ब्रुयात् प्रव्युयाय यवोयसतः ॥ १३० 
माटष्वसा मातुलानी खम्यरूरथ पिटठष्वसा \ 

संपूज्या गुरूपन्नोवत् समास्ता गुरूभायया ॥ {२१ 
भ्रातुभौर्योपसं ग्राह्या सवर्णा हन्यदन्यपि । 

विप्रो तृपसंग्राद्या ज्ातिस्सम्बन्धियोषितः ॥ १२२ 

पित्तम गिन्यां मातुख ज्यायस्याञ्च स्वसथपि । 
मादवदृूटत्तिमातिष्ठ त् माता ताभ्यो गरोयसौ ॥ {२६ 
दशाब्दाख्यं पौरसस्य' पश्ठाब्दाख्य' कलाभताम् । 
बरान्दपुवं ्रोचिवाणां खल्पेनापि खयोनिषु | १५४ 
प्राह्मणं शथवषन्तु शतवषन्तु भूमिपम्, 

पितापुत्रो विजानौवादूब्राद्य स्तु तयोः पिता । {२५ 
वित्तं बन्धुवेवः क्र विद्या भर्वात पचमी । 
एतानि मान्यस्यानानि गरौयो यदू यदुत्तरम् ॥ १९६ 
पश्चाना तिषु वशेषु भूयांसि गुणवन्ति च । 
यत स्युः सोऽत्र मानाहहे; शुप्नेऽ;प दशमीं गतः ॥ {१७ 
चक्रिणो दथयमोख्य्य रोगिणो मारणः सिया; । 
स्रातकस्य च रान्नश्च परयादेयो वरष्यच॥ रए 



मनुसंहिता । &. 

चैषान्तु समवेतानां मान्यो स्रातकपार्थिवौ। 
राजघ्रातञ्षयोश्चैव स्नातको वरृपरमानभाक् ॥ १३९ 
खपनोय त॒ यः शिष्य" वेदमध्याप्रयेहिजः । 

सञल्य' सरद यश्च तमाचाग्य प्रचन्लते॥ १8० 

एक्देणन्तु वेद् य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। 

योऽध्यापयति खच्यथं सुपाष्यायः स खन्यते ॥ १४१ 
निपेकादोनि कश्माखि यः करोति यथाविधि 
सम्भावयति चाम्नस विप्रो गुरुखूच्यते॥ १४२ 
अन्यायं पाकयन्नानग्निटोमारिकान् मखान् । 

य: करोति दरदो यख श त यत्व गिश्धोयते ॥ १ ३ 
य अाटरणोत्यवितयं बद्धास्या दवणावुभो । 
समाता पिता ज्नेयस्तत्र दत् कदाचन + १४४ 

उपाध्यायान् दशाचाख अाचाय्याणां शतं भिता, 

सदस्न्तु पितन्मातः गौरणातिरि यते ॥ १४५ 
चतूपादकव द्यदात्नोगे रीयान् बह्म दः पिता । 
बह्मलन्द हि विप्रयप्रत्यचेद च याणखतम् ॥ १४६ 

कामाख्माता पिता चैनं यदुतृपादयतो मिथः । 
सम्भूतिं तस्य तं विद्याद्यद्रोनावभिजायते ॥ १४७ 
अआआचाथ्स्तखय यां जातिं विधिवदेदपारगः। 
उतूपादयति सावित्रासा सत्या साजरामरा ॥ १४९ 

अल्प वा वद्वा यश्य खुतलखोपकरोति यः 

तमपोर गुरू" विद्यात् खलोपक्रियया तया + १४८ 
ब्रा द्यस्य जन्मनः कन्त खघर्स्य च गासिता। 
बालोऽपि विप्रो इदस्य पिता भवति धर्मतः ॥ १५० 



` २४ सभ सेहितौ । 

ष्याप्रयामार पितन् शिष्राद्टिरसः कविः) 

पुचका इति होवाच न्नानेन परिग्ण्य तान् ॥ १५ 

भे तमथेम्च्छन्त देवानागतमन्यवः । 
दे 1 शतान् समरत्योचुन्यौय' वः शिशुरुत्रवान् ॥ १५९ 

अन्नम भवति बे वालः पिता भवति मन्दः 
अक्तं इ वालमित्यादः पितेत्येव तु मन्दम् ॥ १५३ 
ज हायनेने पलितेने वित्तेन न वन्पुभिः । 

ऋषयद्क्रिरे घम्म योऽनूचानः सनो महान् । १५४ 

विप्राणां ्रानतो ज्येष्ठ" च्त्तियाणान्तु वीतः । 
" वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामव जन्मतः | १५५ 
नतेन ष्टो भवति येनास्य पलितं शिरः! 

यो वे युवा्यधोयानस्तं देवाः स्थविरं विदु; । {५६ 
यथा काष्ठमयो हस्तो यथा चर्ममयो खगः । 

यच्च विप्रोऽनघोयानस््रयस्ते नाम विश्वति॥ १५५ 
खथा षण्टोऽफलः स्नीषु यथा मौगेवि चाफला । 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विग्रोऽग्ृचोऽफलः ॥ १५४ 

अह्टिसयेव भूतानां काय चयोःमुशासनम् । 
वाक् चेव मधरा श्रच्णा प्रयोज्या धामिच्छता | १५८ 
यश्य वाश्चनसे शद्ध सम्यगगुभ च सवदा । 

सवे सवेमवाप्रोति वेदान्ोपगद फलम् ॥ १६. 

नारुन्तुदः स्यादार्ताऽपि न परद्रोहकगघोः। 

ययास्योदहिजते बाचा नालोक्यां ताथुद् रयेत् ॥ १६१ 
सम्मानादूाद्यणो नित्यभूदिजेत विषादिव । 

अदतस्येव चाकाङ्कदवमानस्य सर्वदा ॥ १९२ 



मनुसंहिता । २४ 

लं यवमत; शते खश्च प्रतिवुद्ःयते। 

ुख' चरति लोकेऽस्मि्रवमन्ता विनश्यति ॥ {६३ 
अनेन क्रमयोगीन संसूतामा दिजः थने; । 
गुरो वसम् सश्चितुयादूबह्माधिगमिकं तप; ¦ १६४ 
तपोविगेषे वि विघेत्र तेश्च विधिचोदितैः, 

वेदः छतख्रोऽधिगन्तव्यः सरष्टस्यो दिजन्ना ॥ {५५ 
वेदमव सदाभ्यस्य तपस्तप्यन् दिजोत्तमः। 

वेदाभ्याष्यो हि विप्रस्य तपः परमिदोच्यते॥ १९६ 
भआद्ेवसनखाग्रभ्यः परमं तप्यते तपः | 
यः स्लग्वापि दिजोऽघौते खाध्यायं शक्तितो;खष्टम् ॥१६७ 

योऽनघोल्य हिजो वेदमन्यव कुष्ते यमम्, 

स जोवव्रेव शुद्रत्वमाग गच्छति सान्वयः | १६५६ 
मातुरग्रऽधिजमनं ह्ितीयं मौच्िवन्धने। 
तोयं यन्नरोक्लायां डिजस्य खतिचोदनात् ॥ १५९ 

तत्र यदृ ब्रद्मजन्माव्य मौद्ोवन्धनचिड्ितम् | 
लाल माता सावित्रौ पिता ताचाय खच्यति | {७. 
वेदप्रदानादाचाय्य' पितरं परिचश्चते। 
न यस्मिन् युज्यते कमं किश्िदा मौ श्िबन्धनात् ॥ १<। 
माभिव्याष्टारयेदूबह्म खघानिनयनाहते । 

्यूदरेण इ समस्तावद्यावदेदटे न जायते | १५२ 

छ तोपन्यनयाद ब्रतादेशनमि थते । 
ज्रह्मणो ग्रहणा्ेव करमेण विधिपूवकम् ॥ १९७ 

यद्य ष्य विहितं चम यत् सत" खाचम्खला। 
धो दरो यञ्च वसनं तक्दस्य व्रतेष्वपि | १७४ 

४४ 



ममुसंहिता। 

सेषेतेमास्तु नियमान् ब्रह्मचारी गुरो वसन् । 
संनियम्येन्दरियग्रामं तपोटषायं माल्मनः ॥ १७५ 
नित्यं जाता शुचिः कुधादे कणि पिष्टतपं णम् । 
देवताभ्यच्चेनच्चेव समिदाधानमेव च | {७: 
गज्नेयेन्मधु मांस गन्धं माख' रसान् स्ियः। 
शुक्तानि यानि सर्दाणि प्राणिनां रष हिंसनम् | १७< 
श्रभ्यङ्मष्लनघ्याच्योरूपानच्छतरघार णम् । 

कामं क्रोध लोभंच नन्तेनं गीतवादनम् ॥ {७८ 
य॒तंच जनवादं च परिवाद्;तथाडतम् । 

स्रीणां च प्र्तणालम्धसुपचातं परस्य च | {७८ 

एकः शयौत सत्र म रेतः स्कन्दयेत् कचित् ¦ 
कामाडि स्कन्दयन् रेतो हिनस्ति वतमानः ॥ {८० 

खप्र सिक्ता बहाचारो दिजः शक्रमकामतः। 
खात्वाकमचंयित्वा लिः पुनग्रामिढपच' जपेत् ॥ १८१ 
उदकुम्भ ख्मनसो गोशरतृरः्काकुशान् । 
भादरोश्यावदथैनि मैत्त्ादर रेत् ॥ १८२ 
वेदयन्नेरहोनानां प्रशस्तानां स्वकम्ख, 
ब्रह्मचव्धाडरेदहेच्त' ब्धटरभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥ १८३ 

गुरोः दुत न भिक्तेत न त्तातिकुलदन्धुषु 
अलामे त्य.८शडहानां पृषं पूवं बिवज्जयेत् | १८४ 
सव वापि चरदूग्रामं प्रवाक्तानाममश्चवे। 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वजयेत् । १८५ 

दूरावाहत्य समिधः संनिदध्यादिष्टायसि । 
सावम्मरातच् जडधात् ताभिरागनसमतद्द्रितः ॥ १८६ 



मगुसंश्हिता । २.9 

अला भे्चरयामसमिध्य च पावकम् । 
अनातुरः सप्तराव्रमवकोरित्रत' चरेत् | !<७ 
म चेण वन्ते येद्रित्य'.नेका्राद भददूनतो । 
भेच्तेणा व्रतिनो टन्तिरूपवाससमा खता ॥ १८८. 
ततवरबद व्ये पित्ेय कमं यथपि वत् । 
काममभ्य्थितोऽखौयात् बतमस्य न लुप्यते । १८८ 
जाद्मणस्येव कर्मोतदुपदि्टं मनौषिभिः। 
राजन्यवेश्ययोस््व वं ने तत् कम, विधीयते ॥ १८ * 

चोदितो गुरूणा नित्यमप्रचोदितणववा। 
कृखादष्ययने यन्नरमाचायय दितेषु च ॥ १८१ 

शरीरं चेव वाचश्च वरोन्दरिवमनांसि च। 
नियम्य मरान्नलिस्िठे दीचमाणो गुरोसु खम् ॥ १९२ 
नत्यमुह तपाणिः स्यात् साध्वाचारः खुसंयतः। 
आस्यतामिति चोक्ताः सत्रासोताभिसुख' गुरोः ॥ १९२ 

हये नाचवस्तवेयः स्यात् सवेदा गुरुसन्निधौ , 
खन्तिष्ठ त् प्रथमं चास्य चरमंचेव संविशेत् ॥ १८४ 
प्रतिखवणसम्भाषे सयानो न समाचरेत् । 

नासोनो न च मुच्ञानो न तिष्ठन् न पराञ्मुखः ॥ १८१५ 
्रासोनस्य स्थितः कुादभि गच्छंस्तु तिष्ठतः । 
परत्युदरम्य त्ाव्रजतः पञ्ाडहावस्तु धावतः ॥ !< ६] 
पराल्न्,खस्याभिमुखो दूरख्यस्येत्य चान्तिकम् । 
प्रणम्य तु शयान निदेगे चेव तिष्ठतः । १<७ 
नोचं यय्धासनं चास्य सवेदा गुरूसब्रिधो । 
गुरोस्तु चच्ुविषये न यथेशासनो भेत् । १८०८ 



मतुसं श्ता। 

नोटा्रेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् । 
नचैवास्याजु कर्वोतःगविभाषितचेशितम् ॥ १८९ 
गुरोयेव परोवादो जिन्दा वापि प्रवते। 
कर्णो. तह्न पिघातब्यौ गन्तष्ध वा ततोऽन्धतः ॥ २५. 
परीवादात् खरो भवति श्वा वे भवति निन्दकः) 
परिभोक्ता कमिभं वतिःकोटो भवति मत्सरी ॥ २०; 
दूरश्यो नाच्चंयेदेनं न क्रो नान्तिके स्तिया; । 

यानासन च्छे नमवरूद्याभिवादयेत् | २०२ 
प्रतिवातेऽनुवाते च नासोत गुरूणा सह। 
अभवे श्रेष गुरोनं किद्िदपि करत येत् ॥ २०४ 

गोऽश्ेषरयानप्रासादलस्तरेषु कट्षु च, 

अआसोत गुरूणा सा$'शिलाफलकनौषु च ॥ २०४ 
गुरोगु रो सन्निहिते गुरुवदृटस्सिमा चरेत् । 
न चानिद्शो-गुखूणशा सखान् गुरनभिवादयेत् ॥ २०५ 
विद्यागुरूष्व तदेश नित्यः-टल्निः खयोनिषु । 

प्रतिषेघत्ु चाषम्प्रान् ६: ;;पदिश्तृखखपि ॥ २०६ 

श्रेयःख् गुरूवदूटन्तिं नित्द..: <. चरेत् । 
गुरुप षु चार्येषु गुरोखेव र~ :न्धुषु ॥ २०७ 
बालः समानजन््ावा शिष्यो वा यन्कूग ग) | 
अध्यापयन् गुरुतो गुखूवन््रानमदंति ॥-र्ण्य 
खतूसादनंच गाव्ाणां ख्रापनोच्छिश्भोलने। 

न कु्यादूगुरूपु चस्य पादयोखावनेजनम् ॥ २०९ 

गुख्वत् प्रतिपृश्याः स्युः सवां गुङयोधषितः । 
ऋसयथस्तु संपूज्याः प्रत्युयानाभिवादने; ॥ २११ 



१९ 

क्रर्वश्लमं खापन च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरूपव्या च कायाणि केथ्ानांच प्रसाधनम् ॥ २११ 
गुरुपतो तु बुषतिनौँभिवाधे पादयोः । 
पूणेविं यतिवर्भेण गुणदोषौ विल्लाना ॥ २१२ 
वभाव एष नारोग्णां नराणामिह दूषणम् । 
अतोऽयीव प्रमाद्यन्ति प्रमदा विपञ्वितः | २११ 

पविहांसमलं लोकै विदासमपिवा पुनः। 

प्रमदा .ज्न त्पयं नेतु कामक्रोधवशाजुगम् ॥ २१४ 

मातास्वस््रा दुह्व्रावा म विविक्तासनो भषेत् ' 

वलवानिन्द्रियग्रामो शिहांसमषि कण्ति॥ २१५ 
कामन्तु गुरूपत्रोनां युवतोनां युवा सुवि। 

विधिवद्वन्दनं कुय्धादसावषमिति ब्रुवम् | २१६ 

विप्रोय पारग्रहणमभ्वहं चाभिवादमम्। 

गुरूदारेषु कुर्वत सतां घन्यमनुस्मरन् ॥ २१७ 
यया खनन् खनिल्ेण नरो वायधिगष्छति। 
तथा गुरूगतां विद्यां शश्रूषुरधिगच्छति ॥ २१८ 

सुण्डोबाजटिलोवा स्यादथवा ्याश्डिखाजटः। 

नेन ग्रामेऽभिनिश््ोचेत् सूर्यो नाभ्यदिवात् कचित् ॥२१- 
तं चदभ्य दियात् सभ्यः शयानं कामचारतः । 

निम्बो चेहाप्यविन्नामाच्नपन्ुपवसेददिनम् ॥ २९० 

सय्य'प,द्यमिनिमु क्ष; शयानोऽष्य् दितद्च यः । 
प्रायञिग्नमकुवी णो युक्तः स्या्पहतेनसा ॥ २२! 
ऋअचम्यप्रयतो मित्यसुमे सन्य समाहितः । 

शुषखोदेये जपं जप्यमुपासोत यथानिधि। २२२ 



मतुसंश्िता । 

यदि स्र यदाषरछः अय. किचित् समाथरेत्। 

तत् स माचरेशुक्घो यत्र वास्य रमेन््ल; ॥ २२१ 
घश्राथौबुखते खं यः कामार्थौ धने ए च। 
अथं एवे वा यो य्िवगं इति तु स्थितिः ॥ २२४ 
भाचार्गयोह्मयो मून्ति; पिता मून्निः प्रजापतेः। 
माता यव्या मून्तिस्तु भ्राता खो मून्तिरामनः ॥२२५ 
साचा परिता चेव माताभ्नाताचपूष्लः। 
नाततनाणवमन्तश्या बाह्मेन विपेषतः ॥ २२६ 
यत् मातापितरो क्तेथं सते सम्भये न् णाम् 
नतय निष्कतिः शक्या कन्तु" वष शते रपि ॥ २२७ 
तचोनिल्वं भियं कुखादाचायख्य च सवदा । 
तेष्येव विषु तुषु तपः सवं समाप्यते ॥ २२८ 
तेषां याणां ख. परमन्तप च्यते । 

न तैरभ्यनुन्नातो धर्मममन्धं समाचरेत् ॥ २२९ 
तएव दहि वयो लोकास्त एव तय आाखमा;। 

तएव हि त्रयो वेदास्त एवोक्गास्नयोऽग्नयः ॥ २३० 
पिता वे गाहेपत्योऽभ्निमोाताम्निदंचिष्यः खतः । 
गुरूराहवनौयस्तु साग्नित्रेता गरोयसोौ ॥ २९१ 

विष्वपरमा्यन्रेतेषु बरीन् लोकान् विन्येद | 
दोप्यमानः खवपुपा देववहदिवि मोदते ॥ २३२ 
दमं लोकं माटटभक्या पि्टभक्घया तु मध्यमम् । 

गशच,षया त्वेव ब्रह्मलोकं समग्रते॥ २१३ 
स्ेतव्याहता धमा यस्यैते त्रय समाहता; । 
अनाहतास्तु यरूतं स्बीस्तदयाफलाः क्रियाः ॥ २३४ 



भमुसं हिता । ६ {१ 

यैवक्तयस्ते लौवेयुस्तावन्रान्यं समाचरेत्, 
तेष्व व नितं शश्रघां कुग्यीत् प्रियरिते रतः ॥ २३५ 
तेषामलुपरोघन पारत यद्ुटाचरेत्। 

तवचिैदयेन्तेभ्यो मनोवचनकमेभि; ॥ २१६ 
विष्व तेष्वितित्यं हि पुरूषस्य समाप्यते । 

एष धम्म: परः साक्ादृपघममोऽन्य ख्यते ॥ २६७ 

यह्धानः भां विद्यामाददोताषरादपि। 

अन्यादपि परं ध्र ् ीरब्र' दुष्कुलादपि | २१८ 
विषाद्यण्तं ग्राह्य बालापि खुभाषितम्। 

अमिवादमि सददत्तममेध्यारपि काञ्चनम् ॥ २६९ 

शयो रब्रान्यथो विद्या घन्प्रः भौतं सुभाषितम्, 
विविधानि च थिल्यानि समादेयानि सवेत: ॥ २४. 
अग्रा ह्यणादध्ययनमापतृक्राले विधोयते । 
अतुव्रज्या च शएचख.घा यावदध्ययनं शुरो: ॥ २४१ 
नाब्राह्मणे गुरौ थिथो वासमात्यन्तिकं वरेत् । 

बाह्मणे चानन् चाने काङ्कन् गतिमनुत्तमाम् ॥ २५२ 
यदि खात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरः: कुले । 
युक्तः परि चरेटेनमाशथरोरविमोकच्षणात् ^ २४२ 

आ समापत: थरौरस्य यस्तु णख.घते गुरूम् 
स गच्छत्यक्लसा विप्रो ब्रह्मणः सद्य थाश्वतम् ॥ २४४ 

न पूवे गुरवे किश्चिदुपकर्वीत धम्य वित् 
स्नास्यंस्तु गुरुणान्तपः शक्तया गुवेथमारेत् ॥ २४५ 
तेत्र हिरण्यं गामश्वं छतरोपानहमासनम्। 
धान्यं शाकञ्च वासांसि गुरवे प्रोतिमावदत् । २४६ 



सबुरंहिता 

पाचयतु खलु प्रेते गुरुप गुणान्विते, 
गुरूदारे सपर वा गुरूवहन्तिमाचरेत् ॥ २४० 

एतेवविद्यमानेषु स्थानासनविहारवान । 

भयुज्ञानोःम्निशश्र.घां साधयेहं हमामनः ॥ २४८ 
एवश्चरति यो विप्रो बह्मचयमविद्च.तः। 
स गचछत्सन्तमं स्यान न चेह जायते पुनः ॥ २४९. 

दूति मानवे धाक अगुप्रोक्तायां 

संद्ितायां हितोयोऽध्यायः। 

ठतोयोऽघायः। 

घंर्लिंयंदान्दिर चथ गुरौ तेवेदिषं व्रतम् । 
तदि क पादिकं वां ग्रहणान्तिकमेव वा| ! 
वेटानधोत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । 
अ विञ्च,तबह्मचर्यय ग्टइस्थाखममावसेत् ॥ २ 
तं प्रतीतं खधर््रश्य बद्मदायदरं पितुः, 

सखूम्बि्ं तस्पर मासौनमङेयेत् प्रथमं गवा ॥ ३ 
गुरूणातुमतः खात्वा समाटत्तो यथाविधि । 
खद्ररेत हिनो भाग्वा सवशे लक्षणान्विताम् ॥ ४ 
भसपिख्छाचचया मातुरसगोत्रा च या पितुः 

सा प्रशस्ता दिजातोनां दारकमण्णि मेथने ॥ ५ 
मद्ान्त्यपि सष्टद्ानि गोऽजाविधनधान्यतः । 
स्ती सम्बन्धे दशेतानि कुलामि परिवयेत् ॥ & 



भनुसं (त) । रशे 

्ोनक्रियं निष्युद्पं निन्कन्दो रोमशा सम् 
पुय्यामयाव्यपव्मारिितिकुष्टिकुनानि चच । ॐ 

नोदटेत् जपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम् । 
नालोमिगजां नातिलोमां न वाखाटां न् पिङ्गलाम् ॥ ८ 

नस्तं च्च नरौनाम्नों नान्यपवे तनाभिकाम् । 
न पच्छहहप्रेष्यनाग्नो न च भोषणमामिकाम् ॥ < 

अव्यद्ङ्गं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनोम्। 

तनुलोमकेथदशनां दद्गोमुदरैत् स्ियम् ॥ १० 
यस्यास्तु न भवेद्श्रातान वित्रायतेदा धिता। 

नोपयच्छततां पान्तः पुच्तिकाधमशङूयः ॥ १५ 

सवरणग्र द्िजातौनां प्रयस्ता दारकम्णि । 
कामतन्तु प्रर्ानामिमाः स्यु; क्रमशोवराः ॥ १२ 
शूद्रे भावा शद्रस्यसा चसा च विथः खले, 
तेचखायचेव रान्न ताख सखा चाग्रजन्मनः ॥ {२ 
स ब्राह्मच्ततिवयोरापद्यपि हि वितो; । 

कस्मिश्चिदपि ठत्तान्ते शुद्धा भार्य्योपदिश्यते॥ १३४ 

हीना तिस्वियं मोद्ादुद्ृटन्तो हिजात्यः । 
कृनान्धेक नयन्त्याए ससन्तानानि शूद्रताम् ॥ १५ 
शुद्रावेदो पतत्यत्रेरूतव्यतनयय च । 
शोनकष्य ख्तोत्पच्या तदपत्यतया भूगो; ॥ १९ 
शूद्रां शयनमारोप्य बाद्यणो यात्यधोगतिम् । 
जमयित्वा सृतं त्यां .जाद्यण्यादेव श्यते ॥*१७ 
दे वपित्रातियेयानि ततृप्रधानानि वस्य तु। 
नाश्नन्ति पिद्टदेवास्तंन्रा च खगे'स गच्छति | १८ ` 

, 



२४ मनुसश्िता। 

इषलोफ मपौत य निः णखासोपहतद्य च। 
त्यां चेव प्रसूतव्य निष्कतिने विधौयते ॥ १< 

चतुणौमपि वणनां प्रेत्य चेद हिताहितान् | 
अशाविमाम् समासेन स्नोविवाहान्निबोधत | २० 
बाह्यो टेवस्तयेवाषैः प्राजापत्यस्तथाखरः । 
गान्धर्वो रा्चसच्चेव ये याचच्ा्टमोऽधमः | २ { 

यो यस्य घर्म वशे्य गुणदोषौ च यव्य यो | 
तदः सवे प्रवच्छामि प्रसवे च गुखागुखान् ॥ २२ 
षडानुपूब्या विप्रस्य च्च्चस्य चतुरोऽवरान् । 
विर् ह्योस्तु तानव विद्यादर्मःत्र रादसान् ॥ २४ 
चतुरो नाद्मणस्याद्यान् प्रशस्तान् कवयो विदुः 

राच्चसं स्षतियस्य कमासुर वेश्यश्रदरयोः | २४ 
पंचानान्तु त्रयो घ्या दावो स्मताविष्द। 

पेशाचश्चाख्ुरख्येव स कन्तव्यो कदाचन ॥२५ 
श्यक्टयग्बा मिखौ वा विवाहौ पूवेचोदितौ | 
गान्धर्वा रात्तसथेव धमां चत्यतौ सखतौ ॥२६ 
आच्छाद्य चाच्चयित्वा च खुतश)लवते खयं । 

अहयदान कन्दत्वा बाह्मयो घ्य; प्रकौत्तितः॥ २७ 

यत्ने तु वितते सम्यग्त्विजे कमं कुवते | 
अलङ्खत्य खतादानं देवं घमं प्रचच्चते | २८ 
एकं गोमिथुनं ह वा षरादादाव घर्मतः। 
कन्याप्रदानं विधिवदःर्षो घमः स उच्यते| २५ 
सदोभो चरतां धमति वाचानुभाष्य च। 
कन्धामरदानमभ्यच प्राजापत्यो विधिः खत; ॥ २० 



सनुसष्िता। ९५ 

"जातिभ्यो दरविणं रक्वा कन्याये येव शक्तितः । 
न्या प्रानं खाच्छन्यादार्रो धमो उच्यते | ३१ 
श्च्छयान्योन्यसंयोगः कन्यावाख वरस्य च। 

गान्ध; सतु विन्नेयो मेथ॒न्यः कामसम्भवः | ३२ 
त्वा च्छन्तवा च निच््वा च क्रोशन्तो रुदतो ग्टात् । 
ग्रस्य कन्धादरणं राच्लरो विधिषूचयते | १३ 

सुपां सन्ता प्रमन्तां वा रदो यत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विबाष्ानां पेशचश्राटमोऽधमः! ३४ 
अह्िरोव दद्िजाग्राणां कन्यादानं विशिष्यते । 

दूतरेषान्तु वणीनामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ 
यो यस्यैषां विवादानां मुना कोत्तितो युश । 
स श्रणत तं विप्राः सम्यक् कौन्तेयतो मम ॥ १६ 
दश पूर्वन् पुरान् वंण्यानामान चेकविं धकम् । 
ब्रा ह्मोपुचः खछतसन्मोचयत्छे नसः पितन् ॥ २७ 
टेवोदाजः खुतश्चेव सप्र सप्तपरावरान् , 
आार्घोटाजः खतस्तों स्रोन् ष षर् कायोदृजः सुत. ॥३७ 

ब्राह्मणरिषु विवादेषु चतु्ववानुपूेशः । 

अह्मवच्चं खिन; पुत्रा जायन्त शिष्टसम्प्रता; ॥ ३ 
सपसत्वगुणोपेता धनवन्तो यशख्िनः । 
पथथाप्तमोगा घमिष्टठा जीवन्ति च थतं समाः ॥ ४० 
दतरेषु तुर्शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः 

जायन्ते दुविवाहेषु व्रह्म धमयमद्िषः रताः ॥ ४! 

अनिन्दिते; स्लौविवाद्ेरनिन्या भवति प्रजा । 

निन्दिते न्दिता नृनां तस्मानिन्यान् विवजंयेत् ॥ ४२ 



मनुसह्िता । 

पाणिग्रहणसंस्कार सवर्ण सूपदिश्यते । 
असवणासखयं न्नेयो विधिरूदाहकम खि । ४२ 
रः च त्रियया ग्राद्यः प्रतोदो वेश्यकन्धया । 
वसनस्य दथा ग्राह्या शूट्रयोतरूषटवेदन ॥ ४४ 
ऋतुकालाभिगामो स्यात् खदारनिरतः सदा ¦ 
पे वजं व्रजेखेनां तदूत्रतो रतिकाम्यया ॥ ५ 

ऋतुः खाभाविकः स्तनौखां रात्रयः षोडग स्ताः : 
चतभ रितर; साईमहोभिः सदहिगरिते; । ४६ 

तासामाद्याखतसरस्तु निष्रितिनादशौ चया, 
त्रयोदथो च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७ 

युग्माख पुत्रा जायन्ते स्ियोऽयुग्माघु रातिषु | 

तस्मादुम्माख् पुरारी संविशोदान्ते स्तियम् ॥ ४८ 

एमान् पु"सोऽधिको शक्रः सदौ भवत्यधिके स्वियाः । 
समेऽपुमान् पु'ख्यो वा द). च विपययः ॥ ४९ 

निन्याखशाख चान्या खिवो रातिषु यज्नं यन् । 
ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्रायमे वसन् | ५ 
न कन्धायाः पिता विद्वान् र्द्भोयाच्छल्कमग्वपि । 
गड्न् शुल्क ' हि लौभेन स्याद्र) {पत्यविक्रयी ॥ ५ १ 

स्रोघनानि तु ये मोवोदुपरजोवत्ति बान्धबः। 

नारो यानानि वसं दाते पापः यान्यधोगतिम् ॥ ५२ 

म्भ गोमिथनं शल्क केचिद्ाडष्टं “व तत्। 

अत्पोऽप्य वं महान् वापि विक्रयख्ायद्द्व सः | ५३ 
यासां नाददते शल्क न्नातयो न स विक्रय. । 

अहर तत् कुमा रौणामानृशं स्सच्ख केवलम् | ५४ 



ममुसंस्ता, † ३७ 

पिरेभिश्वोगखेताः पिभ वरेस्त्या | 

पज्या म्रषरितनव्साख्च यः .व्दणन्यै. मिः ५५ 
यत्र नाव्यीस्तु पजन्तः रमन तव वलाः | 
यत्रतास्तु न पृज्वन्तं सवाम्तत्रएलः रया; ॥ ५६ 

शोचन्ति जामयो चद्व {य -भत्यः-+ ५५ कुसन्। 
न शोचन्ति तु यस्ेता वते तह सक्टा॥ .७ 

जान्यो या. द अपन्लप्रति एजिताः। 

;:1 ब सत्या इतानौव 1वमन्युति सयन्ततः | ५५ 
तष्ादेताः सटा पज्या भयणाच्छारनाप्रमे; ) 
भूतिकाम निलयं सत् षएःरेपतृरूवे) ख| ५ 

न्तुष्टो भाव्योया भन्तं भत भाया तवच) 
यस्मिन्नव कुले नित्यं कल्यागं तत्र वे दस् | ६० 
यदिदहिस्त्ीमर चेत पुभांरं न प्रमोदयेत् 
अप्रमोदात् पनः पुसः प्रजनं न प्रदन्तते॥ ९१ 
स्वियान्त् रोचसानावां सवे तदटरचने कुलम् । 
तखान््वरोचानायां खवेतव न रोचने | {र 
कुविवादे {ियाय्ःला पैः दानध्ययनेन च| 

दु नान्यकुनतां यान्नि क्टस्णतिक्र7णण च| ९३ 

शिनं न व्यवद्रेण् ~, -पत्य॑श वसै; | 
गोभिरम्लैञ्च यानेख रया राजोमसदया | ;४ 
अयाज्ययाजन चेव नास्तिक्येन च कर्मणाम् । 
कुलान्याशु विनण्यन्ति यानि हनानि मन्तः ॥ ६५ 
मन्ततस्तु सदान कुनान्यल्यवमनान्यपि। 

कुलसद्धयाच गच्छन्ति कथन्ति च मद्य; ॥ ९६६ 



मनुसंहिता । 

वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत खद्य' कम यथाविधि । 
पञच्चयक्षविधानंच प॑ंतिंचान्वाहिकीं खद्धो ॥ ९७ 
पंच सूना रहस्य य च् लो पेषण्य॒पस्करः । 
कण्डनो चोद कुम्भख् वध्यते यास्तु बादहयन् ॥ ५८ 

तासां क्रमेण सवासां निष्कात्यथं महि भिः । 

पच क्<पा मद्ायन्नाः प्रलयं गरहलधिनाम् ॥ ९८ 

अध्यापनं बह्मयत्तः पिह्टयन्नस्त् तप णम् । 
होमो देवो वलिम्यौँतो न्ध्यन्नोऽलिधिपूजनम् ॥ 5° 
म॑चेतान् यो मह्ायन्नात्र हापयति शक्तितः । 
स ग्डेःपि वसन्नित्यं सूनादोपैने लिप्यते ॥ ७! 
टेवतातिधथिश्र्यानां पितणामाव्नय् यः| 

न निवपति पंचानामृच्छसत्र स जीवति | ७२ 
अहतं च इतं चेव तथा प्रहतमेव च । 
बाह्यं इतं प्राशते ख पचयन्नान् प्रचन्तुते | € 

जपोऽहुतो इतो होमः प्रहुतो भातिको वलिः । 

बाद्धंप इतं हिजाग्रपाची प्राशितं पिटटटतम॑ णम् ॥ ७४ 
स्वाध्याये नियुक्ताः स्याद वे चेवेह कमं णि । 
~वकमे खि युक्तो हि विभर्तोदं चराचरम् ॥ ७५ 
-भग्नी प्रास्ताडइतिः सम्यरः, ` यसुपतिष्ठते । 
अआदित्णकःयते टष्टिह्ठ ट रन्र' ततः प्रजा; ॥ ७६ 
यथा ८१६ समायित्य वन्त न्ते सब॑जन्तवः | 
तथा ग्यखमाच्ित्य वन्तेन्तं सुवं आश्रम; ॥ ७७ 
यस्माचयोऽप्याग्रमिणो न्रामनान्नेन चान्वहम् । 

खह्येनेव घाान्तं तक्राजेराय॒मो रदौ ॥ ऽ८ 



मनुसंहिता । ३९ 

स साथ प्रयन्नोम खगेमत्तयमिच्छता । 

सुखं चचच्छता नित्यं योऽधाथो दुवेलेन्दरिये; ॥ ७९ 

सटेषयः पितरो देव भताव्रतिथयस्तता । 

शासते कुट॒म्विभ्यस्तेभ्य काय्य विजानता ॥ ८* 
खाध्यायेनाश्ैयेतर्षोन् होमे दवान् यथाविधि, 

पितृन् खा च्च नृननेभू तानि बलिकर्मणा । ८१ 
कु्व्याटदर हः खादमन्रादयनोदकेन वा । 

पयोमूलफले वेपि पिष्टभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ ८२ 
एकमप्याशयेदहिप्रं पितरथं पांचयन्निकं । 
न चेवाव्रा शयेत् कंचि ष्ददेवं प्रतिदिजम्॥ ८२ 
वे श्यदेवस्य सिस्य द्यं ऽग्न विधिपृवेकम्। 
आभ्यः कुय्योद्ं वनाभ्यो बाद्रणो होममन्वहम् ॥ ८४ 
अग्ने; सोमस्य चैवादौ तयोच्यैव समस्तयोः । 
मिश्ेभ्यचेव देवेभ्यो घन्वन्तरय एव च ॥ ८५ 

कद्व चेवानुत्ये च प्रजापतयः एव च । 
सह दावारयव्योश्च तथा खि* छतेऽन्ततः ॥ ८६ 

एवं सम्यग्घविड त्वा सवदि प्रदच्विणम् । 
दृन्द्रान्तकाप्पतोन्दुभ्यः सानुभ्यो बलिं हरेत् ॥ ८७ 
मरुहधा द्तितु दारि ल्तिपेदप्सखद्धा इत्यपि। 

वनस्पतिभ्य इत्येभ्य मुषलोल् खले चरेत् ॥ ८८ 
उ च्छोघके यिय कुव्यीद्वदकास्े च पादतः । 
बहावान्तोः पतिभ्यान्तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत् ॥ ८९. 

विष्वेभ्य शेव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्शषपेत् । 

दिवाचरेभ्यो भृतेभ्या नक्त्ार्भ्यिप्वच॥<० 



मनुसंखिता । 

वास्तुनि कुर्वोत वलिंश्सवीलमभृ तये ] 

पि्टभ्यो बलिओेऽन्तु सव दक्िणतो दरत् ॥ <। 

शुनाच परतितानांच खपचां पापरोगिणाम् । 

वायसानां छम खाच यनव निवपेडवि ॥ ९२ 
एषं यः सर्वभूतानि बाद्मणो नित्यम ति, 
स गच्छति परं स्यानं तेजोम्न्तिं पयाजुना ॥ <.३ 

छत्वे तहलिकर्वमतिधिं पूवंमायत्। 
भिचांच भिक्षवे ददारदिशिवदूत्रद्मचारिण ॥ ९४ 
यत् पुयफलस्प्रोति णां दत्वा विधिवदूगुरोः। 
तत् पुणफलमाप्रोति भित्तं दत्वा हिजो ग्टहौ ॥ ९५ 
मिक्तामप्युरपाय' वा सत्रुत्य विधिपूवे कम् 
वेदतन््लाथंविदुष त्राह शायोपपादयेत् ॥ ८६ 
सलश्यन्ति हव्यरव्यानि गरागामविजानताम्। 

भ रणेभूतेषु विभ मौदाद्न्ताग दाद्टसि; ॥ ८७ 

विद्यातपःसष्टः षु हुतं ~प्रा{ग्निषु। 

निस्तारयति दुर्गाच्च महत्व किल्विषात् | श्य 

संप्राप्ताय त्लियये प्रद्द्यादरारुनोदकं | 

पंचैव ययाशक्तिं सतृरूव्य विधिपूर्वकम् ॥ <९ 
शिलानप्युज्छतः नित्यं प॑ चाग्नोनपि जुद्धतः । 
सवे सुलसतमादन्ते नाद्मणोऽनितो वसन् ॥ १८. 
खणानि सूमिल्दकरवाज् चतुधा च सुदता) 

एतान्यपि सतां गद ना च्छदयन्तं कदाचन । १०१ 

एकराबन्तु निवसन्नतियि्द्मयः स्पत; । 

अनिश ङि ख्िता घस्मान्सारतियर्चखने॥ १०२ 



मनु दिता) ४६ 

ने कग्रासोणमतिधिं विप्रः साङ्तिकं तथा| 

खपद्थिततं टह विद्याद्वाया यत्राग्नयोऽपि वा ॥ १.८३ 
उपासते ये ग्य्हश्छाः परपाकमन्दयः)। 

नेगवेष्व्य पता >जन्त्यन्नादिरायिनाम् ॥ १ 

प्रपोद्धोःदिशिः सायं सय्धांटो खट धिना । 

कात प्राप्सत्वक्नाले वा नाल्यानश्रन् ष्टे वसेत् ॥ १०१ 

नदं स्वं तद्श्रोयादतिधिं यत्र भोजयेत् 

पन् यङ् यम्पादुष्य सवग्छातिथिपूजमम् | ६०६ 

आसनावसयौ शव्यासतुद्ज्याम्पासनःम् | 
खन्त मष ढं ुःव्यात्नं दमेन सर समम | १०७ 

वश्वदट्येतु लिट त यदयुनयो;तिथिसाजेत् । 
तव्याप्यत्र यथाशक्ति प्रदेद्ात्र बलिं हरेत् ॥ १०८ 

न मोजनाश्र म्द विप्रः कुलमोति निवेदयेत् । 

भोजनाथ{सिति शंसन् वन्ता शोल्यु चते दुष; ॥ १०६ 

न बाद्ध णस्य त्वतिथि इ राजन्य उच्यते । 

चे ग्यशृदयै सखा चेव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११० 
यदि त्दसतिथिधम्यण सचियो ग्टहमात्रयत् । 

सावत् प्रक्ताविभ् षुं कामन्तमपि भोजयेत् ॥ १११ 
चे पयण्दरद्ावपि प्राप्तो कुरम्बेऽतियिघश्थिणयै | 

भोजनेत् सह सल्य॑स्तावाद्रे स्य प्रयोजयन् ॥ ११२ 

दतरानपि सख्छादरौन् संग्रोत्या ग्टमागतान् । 
सत्खत्यान्नं यथाशक्ि भोजयेत् सह भाव्या ॥ {१२१ 
सुवासिनोः कूमारांख रोरिःखो गभि खणोस्तया । 

स [तिथभ्यो.ग्र एवतान् मनोजदरेदविचारयम् \ १९४ 



मलुसदिता, 

अदत्वा तु य एतेभ्यः पूवं भुङ् क्रऽविचक्षणः । 

ख भुज्ञानो न जानाति गभे जेश्विमालमनः। ११५ 
भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु सेषु भत्येषु चवहि । 
मुञ्धोयातां ततः पञ्चादयशिषटन्तु दम्पतो॥ ११६ 
देवाृष)म्मनु्यः ख पितन् र्द्याख् देवताः । 

पूणयित्वा ततः पञ्ाष्गद्टस्यः गेषसुग् भवेत् ॥ {१७ 

अंस केवलं सुङ्क्तं वः परचत्यामकारणात्। 
यत्रशिशाग्रनं चतत् सतामच्र' षिधोयते ॥ ११८ 
राजलि कखातकगुरुन् म्रियश्वश्रमातुसान् । 
ऋअदेयेक्रधुपरकण परिसंवत्सरात् पुनः ॥ ११८ 
राजा च योतरियश्ेव यन्नकमंख्यपस्थितौ । 
मधुप संपृज्यौ न त्वयन्न दति खितिः ॥ १२. 
सायन्ववस्य सदस्य पत्रयमन््र' वलिं हरेत् । 

बै्वदेवं हि नामेतत् सायं प्रातविघौयते ॥ १२१ 
पिटयप्नम्तु निबेत्यं विप्रचन्द्रत्तयेऽग्निमान् | 
पिष्डानाद्ाय्यकं याद कुययाग्मासानुमासिकम् | १२२ 
पितृणां मासिकं सरारमन्वाहाथ ' विदुवघा; । 
तच्चामिषेण कन्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३ 
तत्र ये भोजनायाः स्टप च वज्यी दिजोत्तमाः । 
यावन्तखेव ये खातरैस्तःन् प्रवच्छाम्यग्रेषतः ॥ १२४ 
द्रौ रेवे पिका तौनकेकमुभयत्र वा । 

भोजयेत् सुसर्टष्ोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥ १२५ 
सतृक्षियां देशकालौ र शौचं बाह्मण सम्पदः । 
परञ्ेतान् विस्तरो हन्ति तश्नातेेत मिस्तरम् ॥ १२६ 



मनतुसूद्िता। ४३ 

प्रथिताःपरेतरृलछेषा पिता" नाम विधक्चधे । 
तस्िम् युक्घस्ये ति नित्य म्रेतरृत्येव सौ किक ॥ १२७ 

खोतियायेव देयानि हव्यकव्यानि दाढभिः । 
अरत्तमाय विप्राय तस्मे दन्तं महाफलम् ॥ १२९ 
एक कमपि विद्वांसं देवे पित्रे च भोजयेत् । 
पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्तरन्नान् बहनपि ॥ १२८ 

दूरादेव परोच्चेत बाह्मयं वेदपारगम् । 
तौथं तदब्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः कतः ५ १३. 
सद्र दहि सदस्राणामत्चां यतर भुष्जतं। 

एकस्तान् मन्ववित् प्रीतः सवपनदेति घम्पतः ॥ १११ 
भानोत्कषशाय देयानि कव्यानि ख बीषि च। 
म हि इस्तावदगदिग्धो रुधिरेणेव दातः ॥ १२२९ 
यावतो ग्रसे ग्रासान् हव्यकव्य ष्वमन्तवित् । 

तावतो ग्रसते मरेत्य दौषशलेयोगुड़ान् ॥ १३१ 
पाननिष्टा हिजाः केचित् तपोनिष्टास्तथापरे। 

तपःस्वाध्या्खनष्ाख कम्पनिष्टास्तथापरे ॥ १३४ 

पताननिष्टषु कव्यानि प्रति्एयानि यन्नतः ¦ 

व्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्व व चतुष्वःपि॥ १३५ 
अग्रोतियः पिता यस्य पुः स्याहदपारगः। 

अ ख्रोतियो वा पृक्तः स्यात् पिता स्याद दमारगः॥ ११३६ 
ज्यायां समनयोविदयात् यस्य स्याच्छोवियः पिता । 
मन्त्रसंपूजनाथंन्तु सतृकारमितरो, डति ॥ ११७ 
न श्र भोजयेन्ितं धनैः कार्य्योऽस्य संग्रहः । 
नारि न मित्र यं विद्यातं खगद्र भोजये्हिजम् ॥ ११८ 



मनुसदिता।॥ 

यद्य मित्रप्रधानानि खादानि च खवोपि च) 

तष्य परेत्य फलं नास्ति खादणषु च हविःषु च॥ {२९ 

यः सङ्तानि कुरूते मोदाच्छाइ न मानवः । 

स खगौच्चछवते लोकाच्छादमितर दिजाघमः॥ १४० 
सम्भोजनी साभिह्ता पेयाचौ रक्तिणा दिजः । 
दृडेषास्तेतु सा लोके मौर वेकवेरमनि ॥ १४१ 
ययेरि यो बौजम्ष्ठा न वप्ता लभते फलम् । 
तथाटरचे विद्वान दाता लभते फलम् | १४२ 
दातन् प्रतिग्रहोत'ख कुरुते फलभागिनः । 
विदुषे दक्षिणा दत्ता विधिवत् प्रत्य चेद च ॥ {४३ 

कामं याडऽचं येन्दितं नाभिरपमपि तारम् । 
हिषता हि दविभ॑ततां भप्रनि प्रत्य निष्फलम् | १४४ 
यत्न न भोजयेच्छछाद वष्ठ.च॑ वेदपारगम् । 

शाखान्तगमयाध्वव्य' छन्टोगन्तु सम-पकम् | १६६ 
एषामन्यतमो चस्य सुच्ोत यादसरद्िनः | 
पितृणां तद्य ट सिः स्पा च्छ्वत) साधपाङूपी । १४६ 
एष वे प्रयमः कन्य: प्रदानं दव्यकब्धयो;। 
अनुकल्यसत्वयं ज्यः सदा सद्िरनु ठः ॥ {४० 

मातामहं मातुलच्च स्वस्यं खयर गुरुम् । 
दौहित्र विटपं ब्धरखटविग् वाच्यौ च भोजयेत् | ९४२ 
न बाह्मणं परोचेत डवे कथ घर्ममवित्। 
पित्रे कमणि त प्राप्रे पयोजन प्रयक्त्ः | १४८ 
ये स्तेनपरतितक्तोवा चे च नास्दः रचः } 
तान् हव्य॒कव्ययोविप्राननर्हन्मरर रवीत् । ०५० 



मनुसंहिता । ४५ 

जटिल ्आनघोयानं दुबेलं कितवन्तथा । 
याजयन्ति चये पृगांस्तांखच खाद न भजयेत् ॥ १५९ 
वचिकित्सकान् टेवनकान् मांसविक्रयिगम्तथ। 

विपरेन च जीदन्तो बरज्या: स्यद्व्यकव्ययो; ॥ १५३ 
प्रेष्यो ग्रामव्य राश्नख्च कुनखी ए्यावदन्तकः। 
प्रतिरोडा गुरोखैव त्यक्ताग्निवैड' पिस्तथा ॥ १५३ 
यच्छ्मो च पए्पाल् परिवेत्ता निराशिः । 
अ्रह्महिट् परिविस्तिञ्च गश्यास्यन्तर एव च॥ ९५४ 

कृशोसंवोऽवकौणों च टपरपेपमतिरेव च| 

पोनमवद्य कासश्च यस्व चोपम॑तिर्द ॥ १५५ 

सतजाध्यापञो यश्च तज्नाध्यापितस्तया | 

्यूदरशिययो सुख्येव वादु; कुण्डग्योलक्रे ॥ ११६ 
अकाररवरित्यक्ता मातापिव्रोगु सेस्तथा । 

व्राद्वपयो^ख ्व्वन्धेः संयोमं पत्तितेरमतः; ॥ १५७ 
यागारद्ाष्टौ गरदः कुण्डाशौ सोमविक्रयी । 

समुद्रयायो बन्दी च तेलक; कुटकारकः;॥ १५८ 
पिता विवदमानश्च कितवो मदुपस्तथा। 

पापरोग्यभि तस्त दान्धिङो रसविक्रयौ 1 १५ 

धनुःसराशां अनल च यच्याम्रं दिधिष् पति, । 
मित्नघ्रुक् द तर्द पुच्चाचायस्तयेव च ॥ १६० 
भ्बामरौ गण्डमःरो च श्िव्ःयो पिशनस्तया । 
उन्बत्तोऽन्धख् वच्य; स्यृ३दनिन्द्क एव च ॥ {६१ 
इस्तिगोऽभ्वोषटदमको नक्तम ख जवति । 

परिषां एपको यच्ट दुदएचःव्यस्तथेव च ॥ १६२ 



मनुसंहिता । 

खोतसां मेदको यश्च तेषाश्चावरयो रतः 
ग्इसम्बशको दतो टक्षारोपक एव च ॥ १६२ 
श्क्रोडो श्सेनजोवो च कन्यादूषक एव च । 
हंसो टषलदृन्ति च गणानां चेव याजकः ॥ १९४ 
सपचारष्ीनः क्तौवच् नित्यं याचनकस्तथा । 

छनरिजोवो श्रोपद्ी च सद्भिर न्दिति एव च ॥ १६५ 
आरभ्निको माहिषिकः परपूरवैपरतिसलया । 
प्रेतजिष्छी रक्चेव वजनोयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ 
एताम् विगदह्हिताचारानपाङ्क्रेयाः दिजाघमन्। 

हिजातिप्रवरो बिदालुभयत्र विवञं येत् “ १५७ 
बाह्मणस््नघोयानस्त णा श्िरिव शाम्यति । 
तस्मे व्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हृयते ॥ १६८ 
अपारूक्रदानेयोदा तुभ वल्य फलोदयः । 

दे हविषि पिल्ले वा तं प्रवच्छाम्ययेषतः ॥ १६८ 

अव्रत ये िजेभक्त' परिभेच्चादिभिस्तथा । 
अपाक्गयेयदन्धेख तदे रक्तासि गुन्नते॥ १७० 
दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरूते गोऽग्रजं स्थिते । 

परिवेक्ना स विन्नेयः परिवित्तिस्तु पूव॑लः ॥ १७१ 
परिभित्तिः परिषैन्ना बदा च परिविदयुते। 

सवते नरक यान्ति ङाटयाजकपंचमाः॥ १७२ 

आतर त्य भाथायां योऽनुरज्येत कामतः । 
धर्णापि निद्ुक्तायां स ज्नेतो दिधिषूपतिः ॥ १७१ 
परदारेषु जायते हौ खतो कुण्डगोलकौ । 
पत्य जौबति कुणः स्या ऋते भक्त र गोलक; ॥ १७४ 



मकुसंश्िता । ४७ 

सोत जातौ परवेते प्राणिनौ प्रेय चेह च; 
त्तानि व्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम् ॥ १७५ 

अपाङनक्यो यावतः पांक्तयान् सुच्छानानगुपषश्यति । 

तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्रोति वालिः | १७६ 

वौच्ान्धो नवतेः काणः षेः शत्रो यतस्य तु । 
मापरोगो सहस्रस्य दातुनौ शयते फलम् ॥ {७७. 
यावतः संसएशेदङ्ग बौ द्मणान् शद्रयाजकः । 
तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य पौत्तिकम् ॥ १७८ 
षेदविच्वापि विभ्रोऽस्य लोभात् रत्वा प्रतिग्रहम् । 

विनां बति चिप्रमामपातमिवाग्भसि ॥ १७५९ 

सोमविक्रयिणे विष्टा भिषले पृयश्ोखितम्। 
नटं देवलके दत्तं अग्रति्ठन्तु वादपौ ॥ १८० 

यत्त बायिजके दन्त' ने नासुव वडवेत्। 
भष्षनोव इतं इव्य' तथा पौनभवे दिले ॥ १८१ 

पतरेषु त्रपाङ्क्तयेषु यथोदिषटेष्वसाधषु। 
मेटो; खः मज्जा लि बद न्त्र मनोपिणः | १८९ 

्पाङक्तोपहता पङ््।क्तः पाव्यते येदिजोन्तमः। 
ल{ब्रिवोघत कातच्तयन दिजाग्रयान् परूक्रिपावनान् ॥१८४ 

अग्रगः स्वेषु वेदेषु स प्रवचनेषु च । 
खोतियान्ववजाश्चैव विन्नयाः पद्क्तपावना; ॥ १८४ 
तिणाचिङेतः पंचाग्निस्विरपणेः षडङ्गवित् । 
बरा ष्मपदेयामसन्तानो ज्चे्ठसामग एव च | {८५ 
वेदाय वित् प्रवक्ता च बरह्मचारी सखः । 
शतायुदधेव विन्नेया ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥ १८१ 
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पदर परेव खा दकम रपस्िते । 
निमन्तयेत त्रावरान् सम्यण्विप्रान् यथोदितान् | १८७ 

निमन्तितो दिजः एते नियतातरा भवेत् सदा । 

न च च्छन्दांभ्यधौयोत यय श्राइच्च तडवेत् ॥ १८८ 
निमन्तितान् दि पितर उपतिष्ठन्ति तान् दिजान् ! 
वायुवच्चातु गच्छन्ति तयारीनालुपास्ते ॥ १८८ 

केतितस्तु यथान्यायं इव्यकञ दिजोनल्तमः । 

कथच्िदप्यतिक्रामन् पापः स्पूकरतां तसेत् ॥ १९ 
अामन्तितस्तु यः याइ टषल्या सह मोदते 

दातयेद् दुष्कतं किंचिन्तत् सच प्रतिपदाते ॥ १८। 
ष्यक्राघनाः; शौचपयः सततं बह्मचारिखः। 
न्यस्तश्यत्रा महाभागाः पितरः पव॑देवताः | १८२ 
यस््रादुतृपर्तिरेतेपः सवपामयरेपतः । 
ये च यंरुपचथ्धाः स्यनियभेस्तान्निवोषत ॥ १९३ 
अमोदरणखगभेस्य ये मरो यादयः सुताः ¦ 
तेषाख्पौणां स्वेषां एुचा; पिटटगणाः कताः ॥ १९४ 
विराट् खता; सामसदः साध्यानां पितरः मदाः । 
अग्निष्वात्ता देवानां मारया लोकविश्रुताः ॥ १६५ 
देत्यदानवयन्लाणां गन्धर्वोरगरत्तसाम्। 

सुपण किनत्रराणांच कतः वद्दिषदोऽलिजाः ॥ १८६ 
सोमपा नाम विप्राणां चस्ियाणां विजः, 
वे श्यानामाज्यपा नाम स्द्राणान्तु खुकासिनः | १८७ 
सोमपास्तु कवेः पुच्ा इविभन्तोऽङ्धिरःखुता,। 

पुलस्यस्याज्यपाः पुत्रा विषस्य सुकालिनः | १९८ 
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अग्निदग्धानन्निदन्धान् काव्याम्बर्हिषरस्तथा \ 
अग्निष्वारत्ताच सौम्यां विप्राणाननिव निदिं थेत्॥ १६. 
य एते"तु गगा मुख्याः पितणां परिकौत्तिताः । 
तेषामपीद बिरन्नय' पुत्तपौचमनन्तकम् ॥ २०० 
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पिदटटभ्यो देवदानवाः । 

देषेभ्यस्तु जगत् सवं चर॑ स्या तुपूबे थः ॥ २०९ 
राजतेभीजनेरेषामयथवा रानतान्वितेः। 
वाथपि खदया दत्तमन्तयायोपकल्पते ॥ २०२ 

रेवकाथाह्िजातानां पिटटकाय्ये विशिष्यते । ̀  
देवं हि पिढकायस्य पूवेमाण्छयनं स्यतम् ॥ २०३ 
तेषामारच्षभूतन्तु पूवं टवं नियोजयेत् । 
रञ्चासिदहि विलुम्पन्ति खादमारल्तवलितम् ॥ २०४ 

ठेबाद्यन्तं तदौडेत.पिव्रादान्त' न तद्भवेव् । 
पिब्राद्यन्त' त्ोहमानः सिप्र नश्यति सान्वयः ॥ १०५ 
शचि हेश विविक्लञ्च गोमयेनोपलेपयेत् । 
दत्ि्णाप्रबणश्चेव प्रयत्नं नोपपादयेव् ॥ २०१ 
अवकाशेषु चोक्तेषु नदीतौरे4. चेव हि ।. 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दन्तेन पिवरः सरा ॥ २०७ 
आसनेषुपक्गपं घु वद्दिसत्ष ए्यक् थक् । 
खपस्प्टोदकान् समभ्यग्विप्रास्ताञुपषेययेत् ॥ २०८ 
खववेश्य तु तान् विप्रानासनेष्वलुगुखितान् । 
गन्धभाख्ये; खुरभिभिर श्ये वपूर्वकम् ॥ २०९ 
वेषापुश्कमानोौय सवित्रा स्तिलानपि । 
अगनोकुव्धदनुन्रातो बाद्मणो बद्र; खष्ट) २१० 

5५ 



मुस्ता । 

अन्नः सोमयमाभ्यांच सत्ाणायनमादितः। 

हविदौनेन विधिवतपश्चात्सन्तपेयेत् पितन् ॥ २११ 
अन्यभाव तु षिप्रष्य प्ाणारेवोपपादयेत् । 

यो हयभ्निः स दिजोषिपरे ^ न्वरशिभिरूष्यते | २१२ 
अक्तोधनान्सप्रसमदान्बदन्य तान् पुरातनान् । 

लाकेस्याणायनेबुक्तान् श्रा हदेवान्दिलोन्तमान् ॥ २१२ 
श्रपसव्यमग्नौ कला सव माहत्पररिकमम् । 
अपरसन्येन इस्तं न निवेपेदुदका भुवि | २१४ 
तीस तष्माहइविःयेषात् पिण्डान् सत्वा समाद्ितः ¦ 
पौदकेनेव विधिना निवेपेदस्िणामुखः ॥ २१५ 
न्यप्य पिए डां स्ततस्तां मतु प्रयतो विधिपूव कम् । 
तेषु दर्भेषु तं दस्तं निषटज्याल्न पभागिनाम् ॥ २१६ 
आचथ्योदम् पराद्य चिरायम्य.शनेरप्न्। 
षडतु चच नमस्कबधात् पित॒नेव च मन्तवित् । २१७ 

खट्वां निनयेच्छषं शनैः पिण्डान्तिकेपुनः | 

अवजिप्र च तान् पिणडान्यथान्युप्ताग्समाडहितः | २१८ 
परिणडभ्यस्वल्यि्रां मातां समाटायानुपूवंश्ः। 
तानेव विप्रानासीनान् विधिवत् पुबंमाथयेत् ॥ २१८ 

भियलाणे तु पितरि पूर्वेषामेव मिबेपेत् । 
विप्रवद्वापि तं श्रा खकं पितरमाशयेत् ॥ २२. 

पिता यस्य तु उत्तः स्याज्जोषेहापि पितामहः । 
पितुः स नाम सङ्गत्य कोततयेत् प्रपितामहम् | २२१ 
पितामहो वा तच्छराद' भुञ्ोतेत्यत्रवोन्मलुः । 
कामं वा समनुन्नातः खयमेव समाचरेत् ॥ २२२ 
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तेषां दत्वा त॒ इस्तेषु सपवित्रं तिलोङ्कम् । 
तत्पिग्डाग्र' प्रयच्छेत खध्षामस््विति ब्रुवम् | २२१ 
पाणिभ्यान्तु पसं गद्य सखयमन्रत्य वदि तम् । 
विप्रान्तिके पितृन् ध्या यच्छनकं रुपनि क्षिपेत् \ २२४ 
उभयोहेस्तयो मुक्त यदब्रसुपनोयते । 
तहिप्रलुम्पन््यख्रा; सहसा दुश्चेतसः | २२५ 

गणां खच सूपशाकाद्यान् प्रयो दधि तं म््घु। 
विन्यसेत् प्रयतः सम्यगभूमायेव समाहितः | २२५ 
भच्य' भोज्यञ्च विविधं मूलानि च फलानि च। 

दानि चेव मांसानि पानानि खुरभौणि च ॥ २२७ 
उपमोय तु तत् सवे' नक; समाहितः । 
परिवेषयेत प्रयतो गुखान्सवीन्प्रचोदयन् | २२८ 
नास्रमापातयेज्नातु न कुप्येत्राठरतं वदेत् । 
न मदेम खशेदब्र' नचेतदवधू नयेत् ॥ २.९ 
अघर .गमयति प्रतान् कोपोऽरेननच्तं भन: 

पादस्यशेस्तु रत्तांसि दुष्क तोनवदुननम् ॥ २१० 
यदू यदू रोचेत विप्रेभ्यस्तन्तदद्यादमत्सरः । 
बद्योद्याञ् रघा कुवयात्पितणारे वृदो श्ठितम् | २६१ 
स्वाध्यायं खरावयेत् पिते घमयेणास्नाखणि चेव हि । 

अख्यानानोतिहासांश् पुराणा निखिलानिच। २३२ 
हषं येदून्रा ह्णा स्तुशो भोजयेच शने ; शने; । 
अन्राटनासलछचेतान् गुणो परिचोदयेत् + २११ 
बतस्यमपि दोण्हि्रं राद यतृ न भोजयत् 
कृतपरं चासने दद्यात् तिले खच विकिरेन्मष्हौम् ॥ २३४ 



भचुसं दिता । 
तौच खाच पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः 
तौखिर्चीत्र मरथंसन्ति भोचमक्रोघमत्वलम्॥२१४ 
अवयु्णं सवेमन्र स्यादु्रोरेस्तः च वाग्यता; 
न च हिजातयो ब्रूबुदीव्र शाष्हविगु शान् ॥ २१६. 
यौवदुष्ण भवत्छन्र यावदश्रन्ति वम्यता 

पितरस्तावदश्रन्ति यावनत्रोक्ता हविगु णः ॥ २९७ 

यदषितिशिरा भुङ्क्तं यहुरूक्र दसिणासुखः 

सोपानत्कखयड् खनक तद -रष्तासि सुच्ते | २३८ 
चाडालच्च वराह कुक््,टः श्वं तयेव च । 
रजस्वला च षरटद्य नेचचेर ब्रञ्नतो हिजान ॥ २३९ 
होमे प्रदाने भोज्य च यदेभिरभिवोच्यते | 
दषे कमेण पिले वा तदच्छत्ययथा तथम् ॥*२९. 
घ्रायोन शूकरो हन्ति पश्लवातेन कुक्कटः । 
श्वातु इरि निपातेन ख्ेनावरषणेजः॥.२४१ 
खच््लो वा यदि वा काणोदाठःमरष्योऽपिबाभधेत्। 
हिनाबिरिक्रगातो वा तमण्यपनयेत् ततः | २४२ 
बा ह्ययं भित्तुकृं बापि भोजना्थसुपस्वितम् । 
ना दययेरम्यनुच्नातः अक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥ २४३ 
सावेवयिकमन्राद्यं सत्रया्चाव्य वारिणा , 
सभुत्रजेड क्रवतामर्टलो विकिरन् शुवि | २४४ 
असस्कतमरमौतानां त्यागिनां कुलयोषिताम् ) 
उच्छं भागषेयं स्यादमेषु विकिर यः॥ २४१ 
खच्छषणं भूमिन््तमजिद्भस्या शठस्य च । 
दासवगेस्य त् पितरेव भागयं प्रचच्चते | २४६ 



मनुसं (हत( । ` ५३ 

असपिणडक्रियाकमे दिजातेः संख्ितस्य ठु । 
अरैव्रं भोजये छा ब'पिण्णडतेकन्तु निवपेत् ॥ २४७ 
सहपिणडक्रियायान्तु सेताधामस्य धनश्यतः । 
अनयेवारता कथं पिणडनिरव प्रथं ते: ॥ २१८ 
अडः खन्ना य उच्छिष्टं टषलाय प्रयच्छति । 

समूटो नरकंयाति कालस्बमवाक्शथिराः॥ २४९ 
खा दशुग् टषलातस्प' तदे र्थो; धिगच्छति । 
तस्या पुरषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० 
ष्टा खदितभित्येवं टक्ताना चामयेत् तत; । 
भवान्तांश्चावुजानोयादभिभो रम्यतासिति॥ २५१ 
सव धास्त्वित्येव तं ब्रूयुबा ह्य ्ास्तद नन्तरम् । 
स्वधाकारः परा ह्यायौः सर्वेषु पि्टकमेखु । २५२ 
ततो सुक्तवतां केषामन्रशेषं निवेदयेत् । 
यथा त्रूदुस्तथा कुथादमुन्नातस्ततौ दिले; । २५१ 
पित्रे खदितमित्येवं वाख गोष्टे तु श्श्छुतम् | 
संम्पन्नमित्यभ्य् दयेरेवे रुचितमित्यपि । २५४ 
अपराह्नस्तथा दभो वास्तुसम्पादनं तिलाः । 

खषिष्टिदि जाच्ाग्रयाः खाइकर्मरु सम्पदः ॥ २५५ 
दभ; पवित्रं पूरब हविष्याणि च सर्वशः । 
पवित्रं यज्ञ पूर्वोक्ञ विज्ञेया दष्यसम्पदः ॥ २५६ 

मुन्यन्नानि परयः सोमो मासं यचानुपरस्कतम्। 
अक्लारलवय चेव प्रत्या हविर ्ति ॥ २५७ 
विषञ्य ब्राह्मणां स्तांस्तु नियतो षागयतः शविः । 

दलि दिशमाकाहन्याचतेमान्वरान् पितन् | २५८ 



५४ मङुसंडिता । 

दातारो नोऽभिबरैन्तां वेशाः सन्ततिरेव च । 
खहा च नो माव्यगमदरइदेयच नोऽस्ति ॥ २१९ 
एवं निवेपणं छा पिण्डांस्त स्तदनन्तरम् । 
गां विप्रमजमम्नि वा प्राथयेदप् षा सिपेत् | २५. 
पिणडनिष पणं केचित् पुरस्तादेव कू्वते 
वयोभिः खादयग्यन्छे प्रल्तिपन्यनलेःषु वा | २६। 
प्रतिवता घररपतौ पिषटपूजनतत्परा । 
मध्यमन्तु ` ततः पिण्डमद्यात् सम्यक् रताधिंनौ ॥ २५२ 
श्राबुमन्त' खुतं स॒ते यशोपेधासमन्वितम् । 
धनवन्तं प्रजावन्त' सात्तविवः धाग्परंकं तथा ॥ २५१ 
प्राशय ₹स्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत् । 
न्रातिभ्यः सत्रतां दचवावानधवानपि भोजयेत् | २५४ 
उश्छेषणन्तु तत् तिषेदूयावदिप्रा विसल्निताः । 
ततो खहवलिं कुश्चादिति धर्म्मो व्यवद्धितः | २५१५ 
हषिये्चिररात्राय यच्चानन्याय कल्यते । 
पिद्टभ्यो विधिवहन्तं तत् प्रवच्छाम्ययेषतः ॥ २९५ 
तिले ्बोँदियवेमौपेर द्धमू लफलेन वा । 
दत्तेन मासं प्रीयन्ते विधिवत् पितरो इणाम्। २६७ 
हौ मासो मत्यमांसेन त्रीन् मासान् हारिणेन व॒। 
अरम्रेणाय चतुरः थाकुनेनाय पंच वै + २६८ 
परमासांग्डागमांसेन पार्षतेन च सप परे । 
अषशटावेणस्य मांसेन रोरपेण नवेव तु | २५९ 
दथ मासांस्तु ट्यन्ति वरादमददिषामिेः । 
अशथकूमेयोसतु मांसेन मासामेकादभेव व ॥ २५१ 



भंमुम डता (8, 

कंवतृसंरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च! 
बार्भीणस य मासेन टसिहौदश्वाधिकौ ॥ २७! 
कालथाग मदाल्काः खड्गलोहामिषं मध् । 
अनन््यायेव कल्पन्ते मुन्यन्नानि च सदंशः ॥ २७२ 
यत्किंचिन्मधुना भिख प्रदद्यात् त॒ बयोदयौम् । 
तदप्यक्षयमेव स्थाहर्षरू च मधा च | २७१ 
पिन: स कुले जायादूयो नो दद्यात् बयोदथयौम् । 
पायसं मधुसपिम्यी' प्राम छाये कुच्लरस्य च ॥ २७४ 
यदूयहमति विधिषत् सम्यकश्रदासमन्वितः। 

तत् तत् पिदटणां भवति परलानन्तमक्षयम् । २७५ 

क्र पत्ते दशम्यादौ वजेंयित्वा चतुद यौम्। 
खाइ प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेलरा ॥ २७६ 
सतत कुवन् दिनेषु सवीन् कामान् समभर ते । 
अदु त॒ पितृन् स्वन् प्रजांप्राप्रोति पुष्कलाम् ॥ २७७ 
यथा चेवापरः पत्तः पूवेप्तादिथिष्यते। 
तधा खादस्य पूबद्ादपराद्ो धिश्रिश्यते ॥ २७८ 
प्राचोनाबोतिना सम्यगपरसव्यमतन्दरिणा। 
पितरमा निधनाद् काय्यं विधिवहमभपएश्िना ॥ २७८ 
रात्रौ खाद" न कुर्वत रा्तसौ कौत्तिताद्िश्चा, 
सन्ययोरूभ्येख्येव सूब्थो चेवाचिरोदिते २८. 

अनेन विधिना याइ' विरण्द स्य द निवपेत् , 
हेमन्त ग्रो वरु पंचयन्निकमन्बहम् ॥ २८१ 
न पेटयन्नियो होमो लौ किऽ ग्नौ विधौयते । 

न दर्थेन बिना ख्रादमाद्ितानः शि जनः! २८२ 



` भवसह्ता। 

येव तपेयत्घद्धिः पितम् साल्वा हिलोन्तमः। 

तनैव कदृज्माप्रोति पिलयज्नक्रियाफलम् ॥ २८१ 
वकन बद्न्ति वे पितृन् रुद्रां चेव परिताम्ान् । 
प्रपिताम्ा्त्वादित्यान् खतिरेषा सनातनौ ॥ २८४ 

विघसाशो भवेन्बित्यं नित्यं वा कतभोजनः। 

विसो सुक्गयेषन्तु यन्नथेषं तथाख्तम् ॥ २८५ 

एतदा ; भितं खव विधानं पांचयन्निकम् । 
हिजातिपुखःऽरत्तीनां विधानं यूयर्तामिति ॥ २८६ 

दति मानवे धस्मशाख भगुमोक्तायां संहितायां 

लतौयोऽध्वायः ॥ १ 

चतुर्धाऽघाायः। 

चतुथं माचुषो भागसुषिलाश्चं गुरो हिणः । 
दितीयमादुषो भागं रतदारो ग्टह वसेत् ॥ ! 
अदरोडयेव भूतनामल्पद्रोरेण वा पुनः । 
या टत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जोषेकनापदि ॥ ` 

या्ामावरप्रसिद्यथे खं ¦ कमभिरगरिं तेः । 

अक्तयओेन रोरस्य कुर्वीत घन५चयम् ॥ श 
कऋताष्ताभ्यां जौवेत तु तेन प्रमतेम वा| 

सत्याटृताख्यया वापि न ्वटृष्या कदाचन ॥ ४ 
ऋतमुच्छशिलं न्नेयमख्तं स्यादयाचितम् । 
खतन्तु याचितं भेश्ं प्रमृतं कर्षं स्मृतम् ॥ ६ 



संजुसंडिता । ४ 

कव्याश्वन्त॒ बाशिज्य' तेम चेवापि जौष्यते। 
सेवा टतन्तिराख्याता तख्ात् तां परिवजे येत् ॥ ५ 
चुश्यूलधान्धको वा स्यात् कुश्योघान्धक एव वा । 

तदेष्हिको वापि भवेदश्वस्तनिक ण्वबा॥७ 
चतुणा†मपि चेतेषां दिजानां खडमेधिनाम्। 
ज्यायान् पर'परो ज्रयो धर्मतो लोकजिन्तम; | घ 
घट् कर्को भवत्येषां तिभिरन्यः प्रवन्तेते | 
दाभ्यामेकश्चतथस्तु बह्मसत्रेण जोवति ॥ < 
न्तं यंच शिलोञ्छाभ्यामग्निोत्रपरावषः । 
दशे पारवायनान्तीयाः कैवला नितिपेत् सटा | १. 

न लोकटन्तं वन्तंत दन्ति तोः कथशन । 
मजिद्यामशटां शां जोवेदूव्राह्मणजोभिकाम् ॥ ११ 
सन्तोषं परमास्थाय खखार्थो संयतो भवेत् । 
सम्तोषमूलं हि खं दुःखमूलं विपय्ययः ॥ १२ 
अतोऽन्यतमया र्या जोवंस्तु ज्ञातको दविजः । 

खग्यबु्धयग यानि व्रतानोमानि घारयेत् ॥ ? श 
वेदोदितं खक कमो नित्यं कुख्ादतन्द्रितः | 

तडि कुबेन् यथांशक्ि प्राप्रोति परमां गतिम् ॥ १४ 
ने हेता्थन् प्रसङ्न स विशूदन कम्परणा। 
न विद्यमाने वथषु माच्यमपि यतस्ततः ॥ १५ 
इन्द्रियार्थेषु सर्भेषु न प्रसज्येत कामतः । 
पतपमरसक्रि्च तेषां मनसा सचिवन्तं येत् । १६ 
स्वन् परित्यजेटथीन सखाध्यायस्य विरोधिनः । 

यथा तयाष्याप्यस्तु सा छ्य छतक्तत्यता + {ॐ 

> 



मनु्षश्िता। 

वयसः कमीणोथं लय खत दाभिजनद्य चै 
वेशवाग् बुद्दिखारप्यमाचरन् विचरेद् ॥ {८ 
वदिटृहिकराश्याश धन्यानि च हितानि च। 

नि्छं शाल्लाखवेकेत निगमा चैव देदिकान् ॥ १६ 
यथया यथा हि पुरूषः शास्त समधिगच्छति । 

तया तथा विजानाति विन्नान चास्य रोश्वते ॥ २५ 
ऋषियन्न' देवयत्न' भूतयन्नञ्च सयदा । 
कृग्रन्न' पिट्टयन्न « यथाशक्ति न हापयेत् ॥ २१ 

एतानेके महायन्नान यन्न शास्तविदरो जनाः । 

अनोदमानाः सततमिन्द्रियेष्वव जुषत ॥ २२ 

बायेक जहति प्रां प्राणे वाचश्च संदा, 
बाचि प्राणे च पश्यन्तो यत्ननिर ्तिमिद्चयाम् ॥ ८९ 
ज प्नेनेवापरे विप्रा यजन्वेतेमं खे: सदा । 
न्नानम्ूलां क्रियप्तेषां पश्यन्तो ज्नानचत्तृषा ॥ २४ 
अगिनिदोरत्रच जइयादाद्यन्तं युनिशोः सदा । 

दयेन ख्ादमासान्ते पौणेमासेन चेव दि ॥ २५ 
शान्ते नवशस्येद्या तथत्वेन्ते हिजोऽध्वर. । 
षण॒ना त्वयनव्यादौ समन्त सौमिकोमखे; | २६ 
नानिद्धरा नवश्यस्यद्या पण्ना चाखिमान् हिजः। 
नवान्रमद्यान्मांसं वा दोघे मायुजिजीविषुः + २७ 

नवेनानश्िता द्यस्य पशव्ये ग ऋग्नयः । 
भाणानेवाततर्भिं च्छन्ति नवाद्रामिपगटि नः | रप 
अआसनाशनशव्याभिरहिमू लफंलेन वा । 

नाय कञ्िदरसेदृगेशक्तितोऽनदितोऽतिथिः; | २८ 



भलुसंष्टिता । | 11 

काषर्डिनो बिकमस्यान् बेडालत्रतिकान शठान् । 

ेतुकान् वकटन्ती ख बाश्माते णापि माश्चयेत् , १० 
बेदविद्याबतस्नातान् खोत्रियान् खष्हमेधिनः + 

पूजयेडव्यकम्येन विपरोतां च्च वजयेत् ॥ ६ 
शक्रितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं शट्मेधिना 1 

संविभा गच्च भूतेभ्यः कन्त ष्योऽमुपरो घतः ॥ ३२ 
राजातो धनमन्विच्छेत् संदोदन् सख्पतकः चतुधा । 
याज्यन्तं बासिनोवौपि न त्वन्यत इति द्छितिः॥ ३३ 
न सोदटेत् घातको विप्रः क्षघा अक्तः कर्थंचन। 
न जोणंमलवदहासा भवेच्च विभवे सति ॥ ३४ 
क् लहप्केशनखग्मच्छुदीन्तः शक्ताम्बरः भरचिः । 
सखाध्याये चैव युक्तः स्यान्नित्यमाल्मदडितेषु च ॥ ३५ 
बे गवी धारयेदूयध् सोदकवेःच कमण्डलुम् । 
यज्ञोपवीतं वेदच एमे रोकं च कुण्डले | २६ 
नेत्तेतोद्यन्तमादित्यं नास्त यान्त' कदाचन । 

नोपरूष्टं न वारिख्य' न मध्यं नभसोगतम् | ६७ 
न लङ्गयेदत्सतन्तीं न प्रधावेच्च वति । 
न चोदके निरोच्तेत स्ख सुपभिति धारणा ॥ ३८ 

छटगां देवतं विप्रं सघ चतुष्पथम् । 

प्रदच्िणानि कुर्वत प्रन्नातांञ् वनम्प्रतोन् ॥ ३९ 

नोपगच्छेत् प्रमत्तोऽपि स्तियमासवदशेने। 
समानशयने चेव न शयोत तया सदह ॥ ४० 
रजसाभिष्चतां नारीं नरस्य श्. पगन्छत,। 
प्र त्रातेजोषलं चत्त रायुखेव प्रहौयते ॥ ४१ 



&* लमुसंहिता ! 

तां बिवजेयत्तस्तस्य रजसा समभि ताम् । 
्रननातेजोवलं चस्युराबुेव प्रवश्ैते ॥ ४२ 
नाश्रौयाद्वाथया साई" नेनामीक्तेत चाश्रतीम्। 
च्ुभतों लन्भमाणां वा नचासौनां वयाङखम् ॥ ४३ 
नाख्जयन्तों स्वके नेते न चाभ्यक्तामनाटताम् । 

न् पश्येत् प्रसवन्तीं च तेजस्कामो हिजोन्तमः ॥: ४४ 

नाब्रमदशाटेकवासा न मम्नः सानमाचरेत् । 

ममूतरं पथि कुर्वोत न भस्मनि,.न गोव्रजे ॥ 8५ 
न फालक्ृरे न जले न चित्यां नच पवेत । 
न जोीदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ 
न ससत्वेषु गर्तेषु न गच्छनब्रापि च स्थितः । 
न नदीतीरमासाद्य न च पठेतमस्तके ॥ ४७ 
वायुग्निविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तधेव गाः । 
न कदाचन कुर्वीत विण॒मूतस्य विसजेनम्ः ॥ ४९ 
तिरस्कत्योश्चरेत् काष्टलोशटपतद्टशादिना । 

नियम्य प्रयतो वाचं सम्बोताङ्गनेऽवगुख्हितः ॥ ४९ 
मूतोचारसमुत्सगे दिवा कुथाडदष्ु खः । 
दल्िणाभिसुखो रावम सन्ययो यथा दिवा ॥ ५० 
छायायामन्धकारे वा रालावहनि बा दिजः । 

यञार्खमुखः कुयात् प्राणव धभयेषु च ॥ ५१ 

म्रत्यमिनं प्रतिद्यच्च प्रतिसोमोदकह्िजान् | 

प्रतिगां प्रतिवातच प्रज्ञा नश्यति मेष्टतः | ५२ 

नाग्नि" मुखेनोपषमेन्रमनां नेच्चेत च स्यम् । 
नामेध्यं प्रक्िपेदग्नो न च पादो प्रतापयेत् ॥ ५३ 



अनुत्ंशिता । 

अथस्ताजोपदध्याच म चेनमभिलङ्गथेत् । 
न चेमं पादतः कात्र प्राणवाधमाचरेत् ॥ ५३ 
ना्रोयात् सङ्िषेशाकां न गच्छव्रापि संविशेत् 
न चेव प्रशिखेडूमिं नाडमनोपरेत् सनम् ॥ ५५ 
नापु मूलं पुरोषं बा छोवनं वाः समुतङजेत् । 
चपमेष्य लिप्तमन्यहा लोहितं वा विषाणि बा॥ ५६ 
नेकः सप्यात् यून्यगेे शयानं न प्रधोधयेत् 
नोदक्याभिभातेत यज्नं गच्ेत्र चातः | ५७ 
अम्यागारे गवां गोष बादह्मणानांच स्रिधो । 
स्वाध्याये भोजने चेब्र दल्तिणं पाणिसुशरेत् ॥ ५८ 
न वारयेहां षयन्तों न चाचन्लौत कस्यचित् । 
न दिबौन्द्राडुधं दष्टा कव्यचिद्यंयेदूबधः ॥ ५८ 
नाघामिके बसेद्राने ब व्याधिवहइले खम् । 
नेकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वरेत् ॥ ९. 
ज शूद्रराज्ये निवसेन्राघामिकजनाटते | 
न पाषर्डिगणाक्रान्ते नोपङशे ऽन्ये भिः ॥ ६। 
न भुन्लोतोद तस्र 'हं नातिसौहित्यस्ा चरेत् । 
मातिप्रगी नातिखायं न सायम्म्ातराश्चितः ॥ ६२ 
न कुवोत टथा चेष्टां न वायच्ञलिना पिवेत् | 

नोत्खङ्ग .नच्षयेहच्यान्र जातु स्यात् कुतूहल । ९१ 
न दृत्येदथ वा गाचेत्र वादित्राणि बादयेत्। 
मास्फोटयेत्र व च्छेड तर्च रक्तो विरावयेत् ॥ ६४ 

न षादौ धावयेत् कासे कदाचिदपि भाजने। 
म जिब्रभार्ड सुनोत स भावप्रतिदूषिते ॥ ५५ 

&१ 



मनुर्सदश्िता । 

खपानदो च वाक्षच्च छतमन्ये ̂  घारयेत्, 
उपवबौलमलष्रं स्रज करकमेव च ॥ ५६ 
नाविमौतेव्रजेइ यैनं च चुहगधिपौडितै;। 
न भिवश्ङ्गखिखुंरोनं बालधिविङ्पितेः + ६७ 

विनीतैस्तु बजेबिल्यमागरगे जक्ष णान्वितैः । 
ब्रणोरपोपसम्यवैः प्रतोदेनातुदन् थम् ) ९८ 
बालातपः प्रेतधूमो वजप भिन्रन्तयासनम् । 
न च्छिन्याब्रखलोमानि दन्तेर्नोतपाययेब्रखान् ॥ ५९ 
न शललोद"च खदूनोयाच हन्यात् करसे स्तशाम् । 
न कमे निष्फल कुब्धान्रायत्यामरूखोदयम् ॥ ७० 
लोशटमररीं ल्णच्छ्दौ नखखादौष्वयो नरः| 
स विमाथं व्रजत्याशु सूचकौऽशचिरेव च | <! 

न विगदं कथां .कुाइहिमल्यं न धारयेत् । 
गवांच यानं टेन सर्वयेब विगष्ितम् ॥ ७२ 

अटारोण च नातोवाद्गामं वा वेश्म बाडतम् । 

रात्रौ च टक्तमूलानि दूरतः परिव येत् ॥ ७३ 
नाच्च; क्रोडं त् कदाचित् खयं नोपानष्ो रेत्, 
शयनस्थो न मुद्ोत न प्रािष्यं न चासने ॥ ७४ 
सतव तिलसम्बड" नाद्यादस्तमिते"रवौ । 
न च नग्नः शयोतेह नाचोच्छटट; कर चिदूव्रजेत् ॥ ७५ 
भाटपादस्तु युच्लीत नाद्रपादम्त् संविशेत् । 
चाद्रपादस्तु मुज्ञानो दौघंमाडुरवाभ्् यात् ॥ ७६ 
चस विषयं दुग न प्रपद्येत करि चित् ! 
न विण॒मूवसुदौक्तेत न बाडइभ्यां सदीं तरेत् ॥ € 



भभु हितां । ६१ 

दंधितिरेवर केशांस्तु न मस्पास्थिक्रपाशलिकाः। 

भै कार्पसास्ि म तुषान् दौघंमादुर्जिंजगिधिषुः | ७८ 
न मवसे पतितै चाण्डासैनं पुक्षयेः। 
न मूर्वेनीवलिम च नान्तर्मा्यावसायिभिः | ७* ॥ 
भ स्सूद्ाय मतिं दद्यात्ोच्छि्ट न हविष्केतम् । 
नचा योप॑दिरेरमेम चाद्य व्रतमारिथेत्।॥ ८. ॥ 

यो द्यस्य ध्ममाचरे यसैवादिशति व्रतम्) 

शोसंऽटत नाम तम, संह तेनैव मन्नति ॥ ८१ ॥ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डयेदालनः शिरः । 
न स्फ्ये तदुच्छ न च खायाहिना ततः ॥ ८२ ॥ 
कीशग्ररान् प्रहाराच्च शिरस्येतान् विवजयेत्। 

शिरःखातख लेन नाकः कििरदपि स्एेत् । ८ 
नं रान्तः प्रतिग्यकोयांदराजन्धप्रसूतितः । 
सूनाचक्रध्वजवतां षेभेनेव चख जीवताम् ॥ ष 
दयसनासम चक्र दथथंक्रसमो ध्वजः । 

दशध्वजसमो वेशो दशमरेगसमो रेपः ॥ ८५ 

दथसूनासदख्राणि यो बायति सौनिकः । 
तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिगरः | ८& 
थो रान्न प्रतिग्ट्ाति लुबस्योच्छास््रवत्तिमः। 
स पथयेण यातोमान्नरकानिकविंशतिं ॥ ८७ 
तामिस्रमन्तामिष' महारोरवसेरवौ । 
नरज्रकालमूत्र॑च महानरकमेबशच्च | टट 

स द्गगोवनं मङडावौचिं तपनं सम्प्रतापनम् । 
सधात सकाकोरधं कुटलं पुतिग््तिकं | ८८ 



भलुसंश्िता । 

लोर्यङ्कजौोपंच प्यानं शाख्मलीं नदीं । 
असिपलवनंचेष लोहदारकमेव चच ॥ ९» 
एतदहिदन्तो विदसो बाद्मणा बह्म बादिनः। 
न रान्नः प्रतिषटडन्ति परत्य ज योऽभिकाह्िणः। <। 

ब्राह्मे सुद्धन्त बडयत घमायों चानुचिन्तयेत् 

कायक्तं शां तस्मन्ताम् बेदतश्वाथमेव च ॥ ८२ 

उलयायावश्यकं कत्वा रतोषः समाहितः 
पूवं स्यां जपंस्ति्ं त् खकाले चापरां चिरं ९श 
ऋषयो दौघे सन्यत्वाहौघ माञुरवाप्र युः । 
परजां यशश्च कोति बह्मवच्वेसमेव च्च | ९४ 
खार्यां प्रौषपद्यां बाघ्युपाकत्य यथाविधि । 
चुक्तम्डन्दां व्यधोयौत मासान् वि्रोऽ्पं बमान् ॥ ९५ 
पुष्ये त॒ च्छन्दसां कुधाहदिशूतसज नं हिज: | 
माघश्क्तस्य वा प्रष्ठ पृवैह्णं प्रथमेऽहनि ॥ ८६ 
यथाशास्वन्तु छर वमुतृख" छन्दसां वशः । 

विरमेत् पक्षिणीं रातिं तदेवे कमनं # ९७ 
अतज न्तु छन्दांसि शक्त घु नियतः पठेत्) 

वेदाङ्गानि च सवशि श्पत्तेषु सम्पठेत् ॥ ८८ 
नाविखष्टमधौयीत न शूद्रजनसन्निधौ । 
न निशान्तं परिशान्तो बाह्माधौत्य पुनः खपेत् ॥ ९८ 
यथोदितेन विधिना नित्यं च्छन्दस्कतं पठेत् । 

ह्य च्छन्दस्कर्वेवं हलो युक्तो शनापदि ॥ १०० 

इमात्रित्छमनध्यायामघोयानो विव येत् । 
अध्यापनं कुवीखः शिष्याणां विधिपूवेकं । {*! 



अनुसंहित ११५ 

ॐ श श्रवेऽनिले रात्रौदिवापां समू रने \ 

एतो वषस्वनध्यायावभ्यायन्नाः पभ्रचक्ते ॥ १०२ 

वियत् प्तनितवषु मोल्कानाच्च संञ्वे। 
आालिकमनध्यायमेतेषु सतुरतव्रवीत् ॥ १०३ 
एतां स्बभ्य टितान् विद्यात् यदा प्रादुष्क् ताग्निषु। 

तदा विश्यादनध्यायमद्धतौ चाश्दशेने॥ {०४ 
निघते भूमिच तने ज्योतिषाश्चेपसजंने । 
एतानाकालिकान् विद्यादनध्यायानृतावपि॥ १०५ 

प्रादुष्क तेष्वग्निषु त॒ विद्यत्स्तनितनिखने । 

रुज्योतिः स्यादनष्यायः शेषे रात्रौ यया दिवा । १०६ 
(नित्यानध्याय एव स्यादूग्रानेषु नगरेषु च । | 
घमनेपुरखकामानां पूतिगन्धं च सवदा ॥ १०७ 
अन्तगे तशवे ग्रामे टषलस्य च सच्रिघौ | 
अनध्यायो रूदमान समये जमयच॥ १०८ 

उदके सष्यराले च विणमवय विखयने। 
उछ यदसन् स्व मनयेसुधिज चिन्दनेत् ॥ १०९ 

प्तिगटद्य हिजो विदानकौदि्टस्य केतनं । 

लगदं न कौकेयेदद्वय रान्न रा्टोच्च सूतके | {१० 
यावदटेकानुटिष्टस्य गन्धे लेपञ्च तिष्टति, 
विप्र्य विदुषो देहे ताबहद्य न कौत्तंयेत् ॥ ११। 
यानः प्रोटृपादश्च छत्वा से वावसक्थिकां | 

नाघोयीतामिषं दग्धा घ्तकान्नाद्यमेव च । ११२ 
नोहारे वाणशब्दे च सन््ययोरेव चोभयोः | 
समावादया-चतुदण्योः परौयमास्यष्टकासु च ॥ १९१ 

७ ॐ 



६६ भुस ड्िता। 

अमावास्या गुर" रन्ति सिष्य" इत्ति चतुदश । 
| ह्मारकापौणेमास्यौ तस्पान्ताः पररिवलं येत् ॥ {18 

षां एवं रिणां शार गोमाबुविरते तधा । 
्व-खरोषर च रुवति पडङ्तौ च न पठेहिनः । {१५ 
नाघोयौत ्मग्ानान्ते ग्रामान्तं गोबजेऽपि वा। 
बसिता मेय॒नं वासः; याहिकं प्रतिष्ष् च।॥ {६ 
प्राशिंवा यदिवा प्राणि यत्किञ्िच्छछाहिक भवेत्, 

तडालभ्या्यनध्यायः पाण्यास्यो हि दिजः खतः ॥ {!9 
चौरोरुपञ्जते ग्रामे संग्रमे चाग्निकारिते, 
भाकालिकमनष्यायं विद्यात् सवडतेषु च ॥ ! {८ 
खपाकमे णि चोत्सर्गे विरात्र देपणं खतं । 
अश्कासु तवदहोरात्रण्वन्तार् चख रातिषु ॥ ११८ 
माधोयोताश्वमारुदो न हच्चं न ख हस्तिनम् 

न नावंन खर नोषट नेरिणस्यो न यानगः | १२० 

म विवादे न कलहेन सेनायां न सङ्गरे, 
न भुक्तमाब्रे नाजोणं न बमित्वा न खुक्गकी | (:! 
अतियिश्चाननुज्नाप्य मारते वातिवा ग्थम्। 

सरुधिरे चक्षते गातराच्छस्त ण च परिच्तते॥ १२२ 
सामध्वनाटग यजुषो नाघोयीत कदाचन) 
वैदब्याधौत्य वायन्तमारण्यकमधौत्य च | १२१ 
ऋग्वे दो देषटेवत्यो यलुर्वेदस् मानुषः । 
सामवेदः खतः पित्रास्लप्मात्त याए्चिष्वेनिः। १२४ ` 
एतदिदन्तो विदं स त्रयौनिष्कषे मन्वष्म् । 
वमः पुवेमभ्यखय पञादं ददधीयते | १२५ 



` मुषं खित। । ६७ 

पमण कमाजीरणसर्पनकुलाखुभिः। 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमशि शम् । १२९ 
द्वावेव व्जयेजित्घमनध्यायौ प्रयब्नतः। 
खाध्या यभुमिं चाश्डामामामं चागचिं इिजः ॥ १२७ 

 अमावस्मामष्टमीं च पौयंमासीं चतह णोम्। 
बरह्मचारो भवैन्नित्ममणप्युतो खातको हिः ॥ {२८ 
न स्नानमाचरेडूक्ता नातुरो न महानिथि। 
न वासोभिः सदहालक्ष नाविक्नाते जलाय ॥ १२९ 

देवतानां गुरो रान्रः ज्लावक्राथ्ययोस्तथा। 
नाक्रामेत् कामतन्कयां वश्वग्णो दोितस्य च ॥ { २० 
मध्यन्दिने रात्रं च खाद' गुक्घा च सामिषम्। 
सन्ययोरुभयोखेव न सेवेत चतुष्पथम् ॥ १३१ 

खड्त्तनमपछ्लानं विण॒मूवं रक्रमेव च। 
स्र सानिष्टूातवान्तानि नाधितिष्ठेत् कामतः ॥ ११२ 
वरिण नोपसेषेत सहायं चेव वैरिणः, 
अधार्मिकं तष्करच परस्येव च योषितम् ॥ {१३ 
न दोह यमनाचु्य' लोके किश्चम विद्यते। 
याहं पुरूषस्येष परदारोपसेवनम् + ११४ 

त्रियं चेव सेच ब्राह्मणं च वहश्छतम् । 
नागमयेतवे भूषणः छयानपि कदाचन| {२५ 
एतचयं हि पुरुषं निह इेदवमानितम् । 
तम्माटेतचयं नित्यं नावमन्येत वदधिमान् | ११६ 
नाव्ाममवमन्येत पूवौभिरसष्टहिभिः । 
भारत्यः रिवमन्विच्छेतेनां मन्येत दु भाम् ॥ ११७ 



सतुसंश्िता ! 

सत्यं व्रूयात् मियं बरुयात्रतरूयात् सत्यमरियम् ; 
प्रियच नाठतं ब्रूयादेष धमे; सनातनः ॥ १६८ 
भद्र भद्रसितिब्रूयाह्गद्रमित्सेव वा वदेत् । 
शष्कवेरं विवादंच न कुर्यत् केनचित् सह ॥ {२९ 
नातिज्लयं नातिसायं नातिमध्यन्दिनं शिते, 

नात्तातेन समं गच्छत्रेकोन टषरे; सह ॥ १४० 
षह]नाद्मानतिरिक्राङ्गन् विद्युादीनान्, वयोऽधिकान्! 

अपद्रव्यविह्ीनांच्च जातिहीनांश्च नाक्िपेत् | १४१ 
न सप्रेत् पा किनोच्िस तरर गीः मौवा ह्यसधानन्दान् । 

नचापिपश्यद्चि; खुख्यो ज्योतिग्णान् दिवि ।१४६ 

स्टतानशचिनित्यमद्धिः प्राणानुपस्यग त् । 
गात्राणि चेव सणि नाभिं पाणितलेन तु ॥ १,२ 
अनातुरः खानि खानिन स्पुशेद्निमित्ततः। 
रोमाणि च रहयानि स्वीण्येव विवजयेत् ॥ १४४ 
मङ्गलाचारयुक्तः स्यात् प्रयताला जि्तेन्द्रिवः। 

जपेच जुइयाचेव नित्यमग्निमितन्द्रितः ॥ १५५ 
मङ्गलाचवारयुक्तानां नित्यच.प्रयतालमनाम्। 

जपतां जह्वत्चेव विनिपातो न विद्यति ॥ १४६ 

वेदमेवाभ्यसेन्रित्य यथाकालमतन्द्रितः । 

तं द्य याहः परं धभमुपधर्माऽन्य उच्यते ॥ १४७ 

वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च 
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौविकोम् ॥ १४८ 
पौविकीं संस्मरन् जातिं ब्रह्मेवाभ्यस्यते पुनः । 

बह्माभ्यापन चानक्लमनन्तं खुखमश्र ते| १४६. 



बतुखंहित्पम। 

खाक्तिान् यान्तिदोमांख कुश्धात् पवेखु नित्यः \ 
पितु चेाश्कास्द् चरित्यमन्वशटका.¶ च.॥ १५० 
दूरादाबसथागरूव दूरात्, पादलवसेचनम् । 
खच्छिशान्रनिषेकंचः दूरादेव, समाचरेत् ॥ १५६१ 
मेत" ्रसप धतं खानं . दन्तधावनमन्ननम् । 

पुबीह्नएव कुवत देवतानांच. पूजनम् ॥ १५२ 
देवातान्यभिगच्छेत्त् षामिंकांचः दिजोत्तमान् । 
द्खरंचेव रसतां गुरनेव च पवर ॥ ६५३ 
अभिवादयेद.बाच दद्याच वासनं सकम् । 
रताञ्नलिरूपासौत गच्छत. ्छतोऽन्वियात् ॥ ५४ 
खुतिस्मत्युदितं. सम्यङ््वि्व' स्वेषु कमसु. 
धम सूलं निषेवेत खदाच्ारमतन्दरितः ५ १५५ 
अचाराल्लभते द्यायुराचारारोपसिताः प्रजा; । 
मचाराहनमन्तव्यमाच्मरो. इन्दयलत्त णम् ॥ १५६ 
दुराचारो हि पुरूषो लोक्रे.भवति.निन्दितः। 

दुःखभागो च सततं व्याधितोऽल्पाचुरेव च ॥ {५७ 
सवे लक्तणद्गेनोऽपि यः सदाचारवाब्ररः । 
खदधानोऽनघुयच्च शतं वषाण जोवति ॥ १५८ 
यदूयत् परवशं कभ तत्तद्यननं न वजंयेत् । 
यदय मव शन्तु स्य1त्तत्तत् सेवेत यब्रतः । १५८ 

सवे परषशं दुःखं सवेमालमवथं सुखम् । 
एतदिद्यात् समासेन लक्षणं ्खंदुःखयो; ॥ १६० 

यत् कमं कुबे तोऽ स्यात् परितोषोऽन्तयामनः ! 
तत् प्रयन्न नृ कुर्वीत विपरीतन्तु बले येत् ॥ {६१ 

&-2_ 



मशुसह्िता | 

आचाय प्रवज्ञारं पितर मातरं गुरूम् । 
न हिंयादूाष्णान् गख सवखेद तपस्विनः १६२ 
मास्तिक्वं वेदमिन्दांचै देवतार्नाच कृत्समम् । 

दषं द््च मानंच क्रोधं तेश्याश्च वज येत् | {६१ 
परद्य दणड नोदृव च्छत् क्रो नेव निपातयेत् । 
अन्यत्र पुचाच्छष्बादा शि्टायं ताडयेत्तु तौ ॥ १५४ 
ना ह्मणायावगूव्व हिजातिदधङ्ञाम्यया । 

शतं वर्षीशि तामिख्धे नरके परिवत्तते। १५५ 
ताडयित्वा टखेनापि संरण्याग्यतिपूर्वकम्। 
एञ्रविंयतिमानातोौः पापयोनिषु जायते १५६ 
अयुध्यमान योतृपाद्य बाद्मणस्याःगङ्गतः । 

बुःख' खुमहदाप्रोति प्रल्याप्राश्नतया मरः ॥ { ७ 
शोणितं यावतं पान् संग्डाति महौतलात्। 
तावसोऽन्दानपुबान्ये थोणितोतूपादकोऽश्ते । १५८ 
न कदाचिदिजे तस्माहिदानवगुरेरपि। 

न ताड्येत्तणेनापि न गावात् स्ञावयेदखक् | {९९ 
अधामिकोनरो योहियय चाणदृतं धमम् 
हिंसारतथ यो निल्थं नेहासौ रुखपरेघते ॥ १७. 
न सोदन्नपि धर्मेण मनोऽधम निवेशयेत् । 
अधामिंकाणां पापानामाश्च पश्यन् विपयधयम् ॥ ! ®! 
नाधमं रितो लोके सदयः फलति गौरिव । 
शने रावन्त मानस्तु कन्तु लानि छम्तति ॥ १७२ 
यदि नामनि ए्षषुन चेत् एषु नपषु। 
न ल्नेव तु जतोऽधमः कन्त मवति निष्फलः ॥ १७९ 



सनुमः डिता। 

धयै धते तावक्ततो भद्राणि पश्चति। 
ततः संपन्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ {९४ 

सत्यम दषटक घ शोचे चैवा रमेत् सदा । 
शिथांचं यिथयादम्य वाग्वाहृदरसंयतः। १७५ 
परित्यजेद्थकामो यो स्यातां धमंबजि तो । 
धम चाप्यश्खोदकें लोकविक्रुटमेम च ॥ १ ८५ 
न पाणिपादचपलो न नेवचपलोऽदृज्,; । 
न स्याहाम्चपरलद्ेव न परद्रोहकर्मधीः | १७७ 
येनाद्य पितरो यातायेन याताः पितामष्ाः। 

तैन यायात् सतां मा तेन गच्छ ब्ररिष्यते | {७८ 
ऋत्वि्पुरोह्िताचायेमीतुलातिधिसंचितेः। 
याशटदातुरे वंद्य न्नतिसम्व न्धि बान्धवः ॥ १५९ 
मातापिढभ्यां यामोभिम्ता पुचथ भायया। 
दुद्व दासबगे्य विवादं न समाचरेत् ॥ १८० 
एतेपिंवादाम् सग्यज्य सवं पापैः प्रसुश्यते । 
एभिजि तेच जयति सर्वान् लोकानिमान् ग्टहो ॥ १८! 
सा चार्यो बद्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः। 
अतिथिख्विन्दर लोकेथो देवलोकस्य चल्विजः + १८२ 
वामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य वान् धवाः । 
सम्बन्धिनो पां लोके यिष्यां माटमातुलौ ॥ १८१ 
भाकाेशास्तु विज्चया वालषश्ङषातुराः । 

भ्नाता ज्येष्ठः समः पित्रा भाव्या पुत्र खका तनुः ॥ १८४ 
छाया सो टासवगेख्च दुहिता छकपसं परम् । 
त ्नारेते रधिचिषः सरतस ज्वरः सदा ॥ {८५ 



अनुसंहित) 

प्रतिग्रहर्मर्थोऽषि प्रसङ्ग" तत्र वजेयेत्। 
अतिप्रहष्य द्य बाह्य तेजः प्रशाम्यति ॥ १८६ 

न द्रयाणामभिन्नवव विधिं घम्यं प्रतिग्रहे, 
आन्नः प्रतिग्रहं कुव्थौदवसोदनत्रपि क्तृधा ॥ १८७ 
हिरण्यं भूषिमश्ं मामन्नं वासस्तिलान् छतम् । 

भरतिग्यङ्ृत्रविदांस्तु भस्मीभवति दाक्वत् ॥ १८८ 
ईदिरणयमायुरनत्र॑च भूगोख्चापयोषतस्तनुम् । 

रशल्लश्वच्ुसत्तच वासो तं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १०९ 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरूचिदिंजः । 
अम्भष्य ग्रद्रषेनेव सह तेनेव मज्जति ॥ १८० 
च प्रादविद्ान्विभियाद्यम्मात् तस्मात् प्रह्हिग्रहयत्। 

खर्पकेनाप्य विदान् हि पङ्के गौरिव सोदति १८१ 
च वाध्यपि प्रयच्छेत येड़ालतरतिके दिजे । 
न वकव्रतिकरे विभ नावेदविदि धमेवित्॥ १८२ 
त्िष्वप्येतेषु दन्तं हि विधिनाप्यजितं घनम् । 
दानुभ वत्यनथपेय परव्रदातुरेव च । १९२ 
यथा श्लवेनौ पलेन निमल्नत्युद्के तरन् । 
तथा निमन्नतोऽघस्तादन्नो दाटप्रतौष्छकौ । १८४ 
यमेष्वजौ सदालुब्न्शाद्िको लोकदमभकः । 
बेडालव्रतिको क्यो {दंस; सवपेभिसन्धकः ॥ १८५ 
अधोटशिनरतिकः खाथं साथनततपररः । 
शठो मिथ्या विनौतश्च बकवतचरो दिजः ॥ १८६ 
ये बकव्रतिनो विप्राय च मार्जारलिङ्गिनः । 
ते धतन्यन्धतामिखं तेन पापेन कर्म॑णा | १८७ 



भभुसेखिता । ॐ 

भ धमंस्पापदेयेन पापं कता बतं चरेत् । 
चेन पापं च्छाद कुबेन् स्तौ शूटरदग्भमम् ॥ १८८ 
मत्ये चेहश्चा विप्रा गद्न्ते ब्रह्मवादिभिः, 
छद्मनाचरित यच्च वरतं रक्षांसि गच्छति ॥ १८९ 

अलिङ्गो लिङ्िवेशेम यो टरन्तिमुपजोवति। 

स लिङ्धिनां हरत्येनस्तिदधगयोनो खच जायते ॥ २०. 
परक्मोयनिपानेषु म ल्ञायाञच्च कदाचन । 

निपानकन्तः ख्रात्वातु दष्क तान लिप्यते ॥ २० 

यानगय्षासनान्यस्य कूपोद्यानग्य्डाणि च 

अटत्तान्युपयुञ्ञान एनसः ष्यान्तुरोयभाक् ॥ २०२ 
नदोषु देवखातेषु तडागेषु सरःख् च । 

सानं समा चर त्ित्यं मतत प्रसवणेषु च| २०१ 
यमान् सेवेत सतत् न नित्यं नियमान् बधः । 
यमान् पतत्यकुवपणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ २०8४. 

नः खोचवियतते यन्न ग्रामयाजिदते तथा । 

स््िया क्रोषेम च इते भूच््लोत बाद्यणः क चित् ॥ २०५ 

प प्रोकमेतत् साधनां यत्र ज॒हत्यमोौ हविः । 
प्रत)पमेतह वानां तस्मात् परिवजे येत् ॥ २०५ 

मन्तक्रदातुराणांच न मुच्ञौत कदाचन। 
केश्य ोटावपन्नच पदाशूच कामतः ॥ २०७ 

भ्तरणाप्नावे क्षितं चेव संस्डषटच्चाप्युटक्यया । 

पतत्रिणावलोटृच्च शुना मख्रमेव च| २०८ 
गवा चात्रमुपघ्रातं घ॒षात्रच विशेषतः । 

गात्र गणित्रात्रं च विदुषा च जगुप् सितम् । २०९ 

= 8 



७४ मनुसंहिता | 

. स्तेनगायनयोखाच' तच्छोवाड पिकष्य च । 
दीक्ितघ्य कदस्य बसपर निगडस्य च | २१० 
अभिशस्तस्य घर्टथ पुखल्या दाम्भिकस्य च्। 

शक्तं पयुषितं चेष सू्रस्योच्छिष्टमेव च ॥ २११ 
चिकित्कसस्य चटगयोः क्रुरस्योच्छिष्टभोजिनः । 
उग्रां सतिान्न॑च पथादान्तमनिह चम् ॥ २१२ 

अनित ठया्मांसमवोरायाच् योषितः । 
दिषदन्न' नगत पतितान्रमवच्ततम् ॥ २१३ 
पिश्नान्टतिनोशचान्र क्रत॒विक्रथिणस्तथा । 

ये लूषतुन्नवायान्न' छतत्तस् तरमेव च ॥ २१४ 
कमौरस्य निषादस्य रङ्ावतारकच्य च। 

सवणोकरततरणत्य शसतविक्रयिणास्तथा ॥ २१५ 
प्ववतां श्यैख्डिकानांच चेलनिर्णेजकस्य च । 
रच्कस्य कृशंसश्य वस्य चोपपतिग्टडे॥ २१६ 
शट्न्ति ये चोपपतिं स्रोजितानांच सवशः । 
अनिदेंच प्रेतात्रमतुशिकरमेव च| २१७ 
राजान्र' तेजमादत्ते स्पूदात्र' बद्मवचेखम्। 
अयु; खुवणेकाराक्र' यशचमवकन्तिनः ॥ २१८ 
कारूकान्र' प्रजां हन्ति बलं निर्णजकस्य च । 
गणान्र गशिकानरच्च लोकेभ्यः परिदछन्तति ॥ २१९ 

पूयचिकित्सकव्यानब्र पुखस्यास्त्न्रसिन्द्रियम्। 
विष्ठा वद्ै.धिकस्यात्र गस्तविक्रविणोमलम् ॥ २२० 

„ यरएतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकौन्तिताः । 

तेषां त्गस्विरोमाशि वदन्लन्न' मनोषिणः ॥ २२१ 



मनुषं हितम । ९६ 

्युक्घाऽतोऽन्धतम दयाब्रममत्था पणं त्म् । 

मत्या सुक्राचरेत् छच्छ रेतोविशमूव्रमेव च | २२२ ` 

नादयाच्छद्रस्य पक्षात्रः विद्वानखाहिनोदिलः। 

अटदोताममेवाम्मादहन्तावेकगातिकम् ॥ २२३ 
श्रोत्रियद्य कटवथथय वदान्यस्य च वाडदषेः) 
मोमासित्वोभयं देवाः सममन्नमकरूपयन् ॥ २४ 
तान् प्रजापतियाहत्य माङ्लटुः विषमं समम् । 

अहापृतं वदान्यस्य हतमखदयेतरत् ॥ २२५ 

ख्येषं च पन्त च नित्यं कु धादतन्दरितः । 
द्रा रते द्यन्चये ते भवतः सखागतेदन; | २२६ 
दानधमं निषेवेत नित्यमे टि कपौ न्ति कम् । 
परितुष्टेन भावेन प्रात्रमासाद्य शक्तितः ५ २२७ 
यत्किचिदपि दातव्य याचितेनानषयया । 
उत्पत् यते डि ततप यन्तारयति सबेतः ॥ २२८ 
यारिदस्तिसाप्रोति ुखमन्तव्यमब्रदः । 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दोपदख्चत्तुरुन्तमम् । २२९ 

भूमिदो भूमिमाप्नोति रीषेमाञ्ुह्िर ण्यद्: । 

ग्टडदोऽग्रयाखि वेश्मानि रुप्यदोरुपसन्तमम् ॥ २९० 
वासोदञ्न्द्रसालोक्यमशिस्ालोक्छमश्ठ दः । 
अनडुहः यं पृष्टां गोदो बभ्नरद्य पिष्टपम् ॥ २३१ 
यानशव्याप्रदो भाधामेश्वयमभयप्रदः । 
धान्यदः शाश्वतं सौख्य" बद्रादो बद्र खाध्तिम् ॥ २६२ 
सवषामेव दानानां बह्मदानं विथिष्यते। 
वाथत्रगोमद्धौवासस्तिलकांचन सपरिषाम् ॥ २६१ 



शु संशित । 

येम येन त॒ भावेन यद््यहा" प्रच्छति । 
तन्तन्तं गव भावेन प्राप्रोति प्रतिपृरजितः ॥ २१४ 
योऽधितं प्रतिषट्लाति दराल्यञि तमेष च । 
तावुभौ गच्छतः स्वगे नरकन्तु विपये | २३१५ 
म विस्मयेत तपसा वदेदिष्टः च नादृतम् ) 

मार्सोऽप्यपवदेद्दिप्रान्र दत्त्वा परिकीीन्न येत् ॥ २३५ 
यज्नोऽखृतेन सरति तपः जरति विस्मयात् | 

आयुविप्रापवादेन दानंच प्रिकोत्त नात् २६७ 
धम यने; सद्िलुयादइस्यीकमिव पुन्तिकाः । 
पररलोकसदहायाधं सर्वभूतान्य पौडयन् ^ २शय 

नामुत्र दि सहायाय पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुच्वदारं न न्रातिश्म स्तिष्ठति केवलः ॥ २१९ 
एकः प्रजायते जम्तुरेकएव अलोयते + 
एकोऽमुखुङ्कते खरूतमेकएव च दुष्कतम् ॥ २४. 
खतं शरोरस॒त्ख्ञ्य का लोषटसमं तित । 
विप्ुखा बान्धवा यान्ति धम॑स्तमनुगच्छति ॥ २४१ 
तस्मादमे सहायाय नित्य' सञ्िनुधाच्छनेै; । . 
धर्मेण हि स्ायेन तमस्तरति दुस्तरम् | २४२ 
धमं प्रदानं पुरुषं तपसा इतकिखिषम् । 
परलोकं नयत्या श गास्न्तं खशशोरिणाम् ॥ २४३ 

 खग्नमे रुक्मे निंत्य' सम्बन्धानाचरेत् सह । 
, निमोषुः कुलसुत्कषेम घमानधमां स्यजेत् ॥ २४ 

खन्तमादु्मान् गच्छन् नान् होनां चचवज यन् + 
ब्राह्मणः स्रतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥ २४१ 



भुस ता । ॐॐ 

हृकारो श्डुहौन्तः क्रराचाररेरसं वसन् । 
भद्िस्ो दमदानाभ्यां जयेत् ख" तथाव्रतः ॥ २४५ 
एषोद क मूलफलमन्रमभ्य दातं च यत् । 
सवेतः प्रतिरङ्ीयान्म््वथाभवदचिग्णाम् ॥ २४७ 
आहताभ्य् दतां भित्तं पुरस्तादप्रचोदिताम् । 
मेने प्रजापतिग्रद्यामपि दष्कतकमं णः ॥ ›४८ 

नाश्रन्ति पितरस्तस्य द गब प्रश्च च। 
मच व्य" वडत्यगियैस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ 
शय्यां वटान् कुथान् गन्धानपः पुष्पं मनोन्द्धि। 
धाना मत्स्यान् पयो मांसं याक्चेव न निण देत् ॥ २५. 
गुखन् ग्यांचोल्निदीरषं व्रजि न् देवतातिघौन् । 
सवेत: प्रतिग्टद्ीयाब्रतु टष्येत् खयन्ततः ॥ २५१ 
गुरूषु त्वभ्यतौतेषु विना वा तेग्ट इ वसन् 
सालनो टत्तिमन्विच्छन् गोयात् साधतः सदा ॥ २५२ 
आदि कः कुलमिरतरंच गोपालो दासनापितौ । 
एते खद षु भोज्यात्रा यच्चामानं निवेदयेत् ॥ २५३ 
याहथोऽस्य मवेदामा याहशं च चिकोषि तम् । 
यथा चोपरचरेदेन तथालमानं मिवैदयेत् ॥ २५४ 
योऽन्यथा सन्तमाल्नानमन्यथा सतर भाषते । 

स पापरन्तमो लोके स्तन अआम्मापष्टारकः ॥ २५५ 
वाच्ययौनियताः सवं वाङ्मूला वाभ्विनिःखताः । 
तान्त॒ यः स्तेनयेद्वाचं स सवस्तं यज्घत्ररः ॥ २५६ 
मद्धपि पिलृदेबानां गल्वादृण्य' यथाविधि । 
एतत सवे समासज्य बसेन्माध्यसश्यमायितः ॥ २५७ 



मजुसदहिता । 

ए्ाकरौ चिन्तथेजित्यं विविक्त दितमाममः। 

एकराजो चिन्तयानोद्ि परं योऽधिगच्छति | २५८ 
एषोदिता टश्च हत्तिविप्रस गाश्वतौ , 
खातकवतकल्यख्च सन््वटडिकरः शएभः | २५९ 

अनेन विप्रो टत्तेन वत्तयन् वेदशास्त्रवित् 
व्यपेतक्षत्पमषोनित्य' बद्मलोके महोयते ॥ २६० 

दूति मानवे घस्मगाख्रे भगुमोक्तायां सहितार्या 

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ 

पञ्चमोऽघायः । 

त्वे तादषयो धर्मान् खरातकस्य यथोदितान् । 
दूदमूचमेहासानमनलप्रभवं अगुम् | ! 
एउ यथोक्त' विप्राणां खघम मनुतिष्ठताम् । 
कथं खल्सुः प्रभवति वेद गास्वविदां प्रभो | २ 

स तानुवाच धमेमा मदर्पोन् मानवो गुः । 
श्यतां येन दोषेण ल्यु विप्रान् जिघांसति ॥ 8 

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वनात् । 
सालव्यादव्रदोषाच खटल्यु विप्रान् जिघांसति ॥ ४ 
लनं खञ्जनं चेव पलाणड कवकानि च । 
अरभच्छाणि हिजातोनामनेष्यप्रभवानि च , ५ 

लोहितान् टक्षनिय सान् वश्चनप्रभवां स्तथा । 
थेलु' गव्य 4 पेषं प्रयतं न निवजंयेत् ॥ ६ 



मशुसंश्िता | 14 

रथाससरसं थावं पायसापूपमेव च, 

अनुपारतमांसानि देवाव्रानि वींषि च ॥ ॐ 

अनि याया गोः क्षोौरमौष्मेकशपं तथा । 
साविकं सन्धिनौक्तोरं विवत्सायाश्च गो पयः ॥ ८ 
आआरग्यार्नाच सर्वषां र्गाणां माहिषं विना। 
स्तोक्तौरंचेव वज्यानि सर्वशुक्तानि चेव डि॥< 

दधि भच्छश्च शुक्तेषु सवच दधिसम््वम् । 
यानि चेवाभिष्ुयन्ते पुष्पमूलफले भैः ॥ १ ° 
क्रव्यादान् थकुनौन् सवांस्तथा ग्रामनिवासिनः । 
अनि टां से कशफांिष्िभिं च विवजयेत् ॥ {१ 
कलविङ्क श्वं हसं चक्राङ्गं ग्रामकुकटम् । 

सारसं रव्नवालंच दात्युह शकसारिके॥ १२ 
प्रतुरान् जालपाटाश्च कोयष्टिनखविष्किरान् । 

निमन्नतच्च मत्स्ययदान् सौनं वह्ञ,रमव च ॥.{३ 
ब # चेव बलाकाच काकोलं खच रोटकम् । 
मतूस्यादान् विड् दाहा मत् यानेव च सवे शः ॥ १४ 

यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मासादखच्यते। 

मत् यादः सबेम'सादस्तस्माच्मत्स्यान् बिवजेयेत् ॥ १५ 
पाटौनरोह्ितावाद्यौ नियुक्तौ हव्यकव्ययोः । 
राजोमान् सिंदतुणडांख सशल्कां खेव सर्वं शः ॥ १ ६ 
न भच्चयेदेकचरानन्नातांश्चखूगदिजान् । 

भच्छ वपि समुर्दिष्टान् सवन पंचमखांस्तथा | {७ 
श्वाविधं शल्यकं गोधां खड गकुमशथा स्तथा । 

मच्छान् पंचनखेष्वाहरनुष्राश्चेकतोदतः । १८ 



मनुसंहिता । 

ताक विडवराहंच लग्नं ग्रामकुकयम् । 
पलाण्डु" श्नं चेव मत्या जग्धा पतेद्विजः । {५ 
अमत्येतानि षड्जग्ध 1 कच्छ" सास्पनं चरेत् । 
यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २० 
सं बतृसरस्येकमपि चरेत्, ऊ छ" दिजोत्तमः । 
अत्नातमुक्तणदययं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ ११ 
यत्राथे ब्राह्मेवेष्याः प्रशस्ता कगपक्तिणः । 
त्यानां चेव टच्यथेमगस्तो श्याचरत् पुरा ॥ २२ 
वमूवुद्हि पुरोडाशा भच्यार्णां खगपिगां । 
पुराणेष्वपि यज्ञेषु बरह्मस्लल्रसवेषु च ॥ २२ 

यतृकिंचित् खं डसुयुक्त भक्तं भोज्यमगद्हितम्। 
ततूपम्ब्वितमप्याद्य इविशेषं च यज्गवेत् ॥ २४ 
चिरख्ितमपि त्वाद्यमल् हात दिजातिभिः। 

यवगोधूमजं सवे पयसं चेव विक्रिया ॥ २५ 
एतदुक्तं हिजातोनां भचखयाभच्छमथे षतः । 

मांसययातः प्रवक्षामि विधिं भत्तणवजेने । २६ 
प्रोक्तं भस्षयेमांस बाह्यणानांच काम्यया । 

यथाविधि निबुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७ 

प्राण याव्रमिदं सवं प्रजापतिरकल्पयत् 
स्थावर जङ्गमं चेव सवे प्राणस्य भोजनम् ॥ २८ 
चराणामव्रमचरा द्रिणामप्यटंद्रिणः। 

अदस्ताञ्च सहस्तानां शूरानां चेव भौरवः ॥ २. 
नात्ता दृष्वल्यदब्राद्यान् प्राणिनो शन्धदइन्यपि । 
धाव खटा द्याद्याच्चप्राशिनोऽक्नार एव च । १* 



भतुरंडित्।\ ८१ 

शत्नाय जगधिमोसप्येद्येष दे वोविधिः स्मतः । 
अतोऽन्ययाप्रठन्तिस्तु रार्चसोविधिङ्चखते ॥ ११ 
क्रोत्दए खयं वाप्युत्पाद्च परोपरतमेव वा । 
देवान् पितृ खाचे य्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥ ३२ 
नाद्यादबिधिना मांसं विधिन्नोऽनापदि हदिजः। 

जग्च्वा द्यविधिनामांसं प्रेत्य तेरदयतेऽवष्टः | ३३ 
न तादशं भवत्टोनो रूगदन्तुद्र मायिनः । 
याशं भवतिप्रय वथामासानि खादतः ॥ ३४ 

नियुक्तस्तु यथान्याययो मांसं नाचि मानवः । 

स प्रत्य पतां याति सम्यवानेकषिंशतिम् ॥ २५ 

अंरतान् प्रञ्यन्सन्त नीद्यादिप्रः कदाचनः, 
मन्वस्तु संस्क तानदयाच्छाश्तं विधिमास्थितः ॥ ३६ 
कुश्याद्रटतपणए' सङ्ग कुयात् पिषटपए' तथा । 
नवेवतुदटयवा दन्तु पशमिच्छेत् कद्याचन।॥ ३७ 

खावन्ति परुरोमाखि तावत् छत्ोह सारणम् । 

दवा पण्घ्रः प्रा्रोति प्रत्य जस्मनि जन्मनि ॥ ३८ 
यक्ना पञ्चवः रषाः खयमेव सयम्भका | 
चज्नोऽस्यमृत्ये सवस्य तद्ादूयज्े बभो;वधः ! ३९ 

भोषध्यः पवो हन्तास्तियच्चः पच्िणस्तथा । 
यज्नाथ निनं प्राघाः प्राप्न वन्त्युच्छितीः पुनः॥ ४० 
मधुपक यन्न च पि्टटेवतकभ॑णि। 
अतेव पशवो दहं स्यानान्यतेत्बवीन्सुः ॥ ४१ 

एष्वघषु पभुन् हिंसन् वेद तत्त्वां विद्िजः । 

्रात्मान्नंच पशद्ध॑न नसवत्युत्तमां गतिम् ॥ ४२ 
1.4 



मेसुसहितां । 

भह गुरावरण्डे वा निवसद्रामवान् दिजः । 
ना वेदविहिता शिलामापटापि समाचरेत् ॥ ४१ 

या वेदविदिता शिला नियतास्िच्चराचरे। 

अद्हिंसामेव तां विदाई दारर्मोहि निवेभौ ॥ ४३ 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनश्यालख्ख च्छया । 

सं जीव॑ त्येव न कचित् खुखमेषते | ४५ 
यो बन्धन दधक्लो शान् प्राणिनां न चिकौभति। 

सं सवे य हितम्रप्खः खमत्यन्तमश्र ते ॥ ४६ 
यद्यायति यतकुद्ते तिं बघ्नाति यत्र च। 

तदवाप्रोल्ययन्न न यो हिनस्ति न किचन ॥ ४७ 

मारत्वा प्राणिनां सां मांसर् तृप्यते क्रचित् 

नेच प्राणिदधः खग्येस्त्कान्मं सं विव येत् ॥ य 
संमुत्पन्तिंच मांसस्य वधबन्धौ च देडिनाम्। 
प्रसमीच्य निवन्तंत सेमां सदय भचणात् ॥ ४९ 
न भक्षयति चा मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् । 

स लोगे प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पोद्याते॥ ५० 

श्मतुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
सष्न्त चोपहन्त च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५। 
खमस परमांसेन यो वद्ैयितुमिच्छति। 

अनभ्यच्चा पिटटन् देवान् ततोऽन्यो नास्य पुग्धशछशत् ॥ ५ 
वपे वषःश्ठमेघेन यो यजेत शतं समाः । 
मासानिषवन खादेदूयस्तयो पुण्यफलं समम् ॥ ५३ 
फलमुला यने मध्ये न्यन्नानां च भोजने; | 
न ततूफल्तमवाप्रोति यन्मां स॒पररिवजनात् ॥ ५४ 



मनुमह्िता। टह 

सां स भन्लतयितापृत्र यय मांसमिहाश्यषम्। 

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनोषिणः।) ५५ 
न मांसभत्षणे दोषो न मदेन च मथने, 
प्रविन्तिरेप्रा भूतानां निरृत्तिस्तु सहाफला ॥ ५६ 

मरेतश्डि' प्रवच्छामि द्रव्यष्टडि' तयेव ख 

चतुर्ण वर्णनां वथाबदतुपूतरे यः ॥ ५७ 
दन्तजातेऽनु जाति च छतच् डं च संख्यिते। 

अणशुडा वान्धवाः सवे सतके च तथोच्यते ॥ १८ 
दशां शावमाशौचं सपिष्डषु विधौयते। 
अवक् संचयनारस्यां तर्हमेकाहमेव च ॥ ५९ 
सपिषडतातु पुशूषे सप्तमे विनिवत्तते। 
समानोदकभावस्तु जन्मानास्नोरवेदने ॥ ९० 

यथेदं शावमाशौचं ख्पिष्ड षु विधीयते। 
जलनेऽप्यषमेव स्यान्निपुणां एशिमिच्छताम् | ६१ 

सवेषां शावमाशौचं मातापिवोस्तु खतकम्। 
सतक मातुरेव स्या दुपस्मुश्य पिता एचिः ॥ ६२ 

निरस्यत पुमान् शक्रसुपस्पश्येव शुध्यति 
बे जिकाद्भिसम्बन्धादनुरूभ्यादघं ज!्म् ॥ ६१ 
श्मह्ना चेम रात्रा च विरातेरेव च विभिः, 
शवस्फ़शो विशष्यन्ति त्रयडादुदकदयनः ॥ ६४ 

गुरोः मरेतत्य शिधस्तु परिहमेधं समाचरन्) 

म्रेताहारः समन्तव्र दशरात्रेण श्रध्यति ॥ ५५ 
रातिभिमगसतुस्याभिगेभे लावे विशध्यति। 
रलस्यपरते साष्वो सानेन लो रजखला ॥ ६६ 



ट्छ मसुसंशिता । 

चणामटतचडानां विशडिनेशिकी स्यता । 
निवत्तच्डकानान्तु तिरात्राच्छदिरिष्ठते | ६७ 
ऊमदहिवाषिकः पेतं. निदध्युवीन्धवा बदिः । 
अलङत्य शुचो भूमावस्यिसं चयनाहते ॥ ६८ 
नाद्य काथयोऽग्निसंस्कवारोन च कायथोदकक्रिया, 
रण्ये काहवद्यक्ता चपेयुस्तवदमेव च ॥ ६< 

नात्रिवपेस्य कत्तेव्या बार्घवेरूदकक्रिया । 
जातदन्तस्य वा कुच्यन्री च वायि रुते सति ॥ ७ 

ख ब्रह्मचारि ण्येकादमतीने त्प खतम् । 
जन्मन्य कोदकानान्तु विराताच्छहिरिष्यदे॥ ऽ! 
स्नोणामसंस्कतानान्तु तरयडाच्छष्यन्ति बारधवाः 
ययोक्षेनेव क्प न शुध्यन्ति तु सनाभयः ॥ ७२ 
अदारलवणान्राः स्य॒ निमपरजेचुश्ते तयम् । 
मांसाशनं च नाग्रोबुः शयो र॑ थक् च्तितो ॥ ७३ 
सत्रिघावेष बे कल्पः शावाशौचय कोरितः। 
असत्रधावयं ज्ञेयो दिधिः सस्बस्िबान् धवः ॥ ७४, 

विगतन्तु विदशचस्थः खृययादूयो द्यनिदेमम् | 
यच्छेषं रशराचस्य तावदेवाचभवैत् ॥ ७५ 
अतिक्रान्ते दशारेच तिरात्रमशुचिभवेत्। 
संवत्सर व्यतोते तु स्प बापो विशष्यति ॥ ७६ 

निरथं ्नातिसरपं खुत्वा पुचस्य जन्म च 

सवासा जलमाश्रुत्य शुटोभवति मानवः ॥ ७७ 

बालो देगान्तरश्य च यक् पिण्ड च संस्थिते } 
सवासा जलमा्ग.त्य सद्यएव विशिष्यति ॥ ७5 



मनुसंहिता) , + 8 

अन्तद शाह स्यातां चत् पुनम्ररणजन्द्नी । 
तावत् स्यादग॒चिविरो वावन्तत्स्यादनिरद॑शम् ॥ ७< 
तत्िरावमाइराणोचमाचाय्ये संस्थिते सति। 
तस्य पुत्र च पल्नयांच दिवारात्रमिति खिति: ॥ ८. 

यो तियेतूषसम्यन्न विरावरमश्चिभवेत्। 
मातुले प्तिणीं रातिं शिष्यति गवान्धवेषु च॥ ८१ 
प्रेते राजनि सज्योतियस्य स्यादिषये खितः । 
सथरोतिये त्वहः कत्ल्मन् चाने तथा गुरौ ॥ ८२ 
शष्येदिप्रोस्यारेन इादशारंन भूमिपः। 

वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति ॥ ८३ 
न वयेदघाहानि प्रत्यु इत्राम्निषु क्रिया । 
न च तत्कमं कुवः सनाभ्योऽप्यणएचिभवेत् ॥ ८४ 
दिवाकीत्तिमुदक्याश्च पतितं सूतिकांतथा | 
शवन्त् खृषटिनं चेव स्यष्टा खानेन शध्यति ॥ ८१ 

श्राचम्य प्रयतोनित्य' जपेद एविदशने । 
सौरान्मन्त्रान् यथोत्सादहं पावमानोच्च शक्तितः ॥ ८६ 
नार स्यष्टाखि सस्र दं खात्वा विप्रो विश्एष्यति। 
साचम्येव तु निःखंद्ं गामालभ्याकमोच्छ वा ॥ ८७ 
आदिशो नोदकं'कुस्धादाव्रतस्य समापनात् 
समाप तृदकं कत्वा त्रिरातरेेव शुध्यति ॥ ८८ 
उयासङ्रजाताना म्रनज्यार् च तिष्ठताम्। 

अतसनस्तया गिन चेव निवत्ततोदकक्रिया ॥ ८९ 
पाषण्डमाखितानाच्च चरन्तोनाच्च कामतः। 
गभभहदुदाच्चेव ख्रापौनाच योपिताम् ॥ ८० 



मसुसं डता । 

भाचाग्वं खमसुपाध्यायं पितरं मातरं गुरूम् । 
निद्धत्बतु बतौ मरेतान् न वरतेन विचुख्यते ॥ < १ 
दश्विणेन खतं शूद्रं पुर दर निष्ठरेत् । 
पञिमोत्तर पूर्वस्तु यथायोगं दिजग्भनः ॥ ९२ 
न् रान्नामघरोपोऽस्ति व्रतिनान च सत्िणाम्) 

चेन्द्रं स्यानमुपासौनाह बह्मभूता हितेसदा॥<३ 
राज्ञो माहात्मिके स्याने सद्यःशौचं विधौयते 

प्रजान परिरस्षा्थमासन॑चाव्र कारणम् ॥ ९४ 
डिम्बादवडहता नाञ्च विद्यता पाथिवेन च, 
गोब्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चच्छति पार्थिवः ॥<५ 
खोमान्यकरचिलेन्द्रणौ विन्ताप्पत्योयेमस्य अ । 
ष्यटानां लोकपालाना वपुधीरयते कृप; | < ६ 
लोकेणाकिहितोराजा नाद्यागोष्वं विधौयते। 
शो चाभौचं हि मत्यानंा लोकंश्प्रभवाप्ययम् ॥ ८७ 

खटाते राचवे शस्तः चच धम॑ हतस्य च । 
सटाः सन्तिष्ठते यज्नस्तयाशोचमिति शितिः ॥ < ८ 
विप्र; शुध्यत्यपः स्पृशा चेतियो बाहनाड्ुधम् ¦ 
बेश्यः तोदं रश्मीन् वा यष्टिं शद्रः कतक्रियः ॥ << 
एतद्ोऽभिडितं शौचं सपिण्डे षु हिजोत्तमाः । 
सपिगाडषु सेषु प्रेतथ्दि' निवोघतः ॥ १. 
असपिणडं दिजः पर तं विभो निद्ं त्य बन्धुवत् 
विशुध्यति विरावं ण मातुरापांच् वान्धवान् ॥ १०१ 
वद्यत्रमत्ति तेषान्तु दयाहेनेव शुध्यति । 
अनदब्न्रमङ्कव मचेन्तश्िन् श्ये वसेत् ॥ १०२ 



भतुसंहितो, ड 

छतुगम्येच्छया प्रेतं सालिमन्नतिमेव बां। 
खात्वा सचेलं स्पृष्टार्नि तं प्राश्य विशुध्यति | १०द 
ज विप्रं खेषु तिषटत्रू श्तं गूट्रेष्च नाययेत्, 
असग्बा ्याइतिः सा स्याच्छद्रखंसथे दूषिता | १०४ 
न्नानं तपोग्निराडाये सण्मनोवादुपांज्ञनम्। 
बायुः कर्माकंकयलो च श्द्रं कन्तुखि दे्नाम्। १०५ 
स्ेघापेव शचानामथंश्षौचं पर स्मृतम् । 
योऽथ शुचिं स चिनेख्टारिगुचिः शचिः। १०६ 
च्यान््या शुध्यन्ति विहांसो दानेनाकाग्यकारिशः, 
प्रच्छन्रपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १.७ 

खततोयेः शुध्यते शोध्यं नदौ वेगन शुद्धयति । 
रजसा स्मै मनोदुशए सन्यासेन दिजोत्तमः ॥ १०६८ 

शरडिगत्राख्ि शध्यन्ति मनः सत्येन शुष्यति । 
विद्यातपोभ्वां भूतात्मा बदिच्ञपैनेन शुष्यति॥ १०९ 

एष शौचयय वः परोक्तः रीरस्य विनिणेयः ! 
नानाविधानां द्रव्याणां शुध श्यत निशंयम् | ११. 
तेजसानां म्ोनंच सर्वस्याश्ममयस्य च । 
भस्मनाद्धिखदा चेव शुहिरक्ता मनौषिभिः। ११। 
निलपं कचनं भाण्डमद्भिरेव विष्यति । 
अत्जम समयं चव राजतं चानुपसत तम् ॥ {१२ 
भपामम्नेच संयोगा मरुप्यंच निवेभो । 
त म्मात्तयो खयोन्धेव नेको गुणवन्त रः । { {९ 

तास्रायःकौव्यरेत्याना वपुषः सौसस्य च । 
शौवं यथा ककग्यं चारमोदकवारिभिः। {१५ 



मतुसड्ित्) 

दवाणौ चेव सवेष शुदिरुतप्नयन स्मतम् 

प्रोत्तणं संहतानंाच दारवाणाच तत्तणम् ॥ ११५ 
माजन यत्नपाबाणा पाणिना वन्नकमंणि। 
चमसाना ग्रहाणाच शुहिः प्र्तालनेन तु।॥ ११९ 
चश्णा स्.कस्रवायाच शुदिरुष्णन वारिणा 
स्फाूपंशकटानोाच मुषलोल् खलस्य च ॥ ११७ 
अटिस्तु मरोतच्तणं गोचं बहन घान्यवाससाम्। 
प्रत्तालनेनत्वत्यानामह्भिः शौचं विधौयते ॥ ११८ 
चेल ब्रम णं श हर्वदलामरन्तयेव च । 
ष्णाकमूलफलानाच धान्यवच्छददिरिथयते॥ ११८ 
केषेयाविकयोरुषेः कुतपानामरिष्टकैः । 
खौफलेर॑शुपद्ा ना च्तौमाणा गोरसपमेः ॥ १२० 
तामवच्छहृः शडग णामख्िरन्तमय द च । 

शु दिपिजानता काया गोमूत्रेणोदकेन वा १२१ 
मरोत्त णात्तणक्राधच पलालं चेव शुध्यति । 
साजेनोपाञ्जः" श्म पुनःपाकेन खरमयम् | १२२ 
मदेमूवेः पुरीषे एिवने; पूयथोखितेः। 
संसं नेव शुध्येत पुनःपाकेन ख्गमयम् | १२१ 
सम्माजेनोपान्ननेन सेकेनोज्ञ खनेनं च । 
गवाच परिवासेन भूमिः षपति पंचभिः | १२४ 

मचिजश्ध गवाप्रातमवधूतमवन्तुतम् । 
दूषित केशकौटेख खत्प्रसेपेण शदषति | १२५ 

यावत्रापेत्यतेषयाक्ताहन्धोलेषद तत्क्तः । 
तावन्मृदारि चादेयं सवांख द्रव्यगुदिषु | १२५ 



भसित । 

त्रोयिदेवाः पवित्रा ब्राद्मणानामकल्ययन् । 

अटश्मद्गनि रितं यच वाचा प्रगते, १ ७ 
मापः शहा मूमिगता वैशय यार् गोभं वेत् । 
अव्यापताखेदमेध्येन गन्धवथोरसान्विताः ॥ १२८ 
नित्य' शइ: कारूहस्तः पण्ये यश्च प्रसारितम् । 
बरह्मचारि गतं मै च्छं नित्यमेष्ये मिति खिति: ॥ १२९ 
नित्यमास्यं शुचि स्तीणां शकुनिः फलपातने । 
मखे च श चिपेत्सः श्वा स्टगग्रहे शुचिः ॥ १२० 
वमित ख यन्मांसं शुचि तस्मनुर ननीत् ¦ 
रव्याङ्िख हतस्यान्ये चष्डालाद च दस्यभिः ॥ (२१ 
ऊ ' नाभेयपनि खानि तानि मेभ्यानि सव्यः । 
चान्यधस्तान्यामेष्यानि देडाचेव सलाच्यताः॥ ११२ 
मच्िका विप्रषशछाया गौरश्वः सव्धरश्मयः। 
रजोगुवगयुर ग्नि स्यथ मेध्यानि निदि येत् ॥ १११ 

वियम् त्त् सगे श इथं खदाथारेयमयेवत्। 
देहिकानां मलानांच शद्धिषु हादशस्वपि॥ १२७ 
यसाभकरमरूषन्नामूत्रविर्घ्राणकगो विर् । 
घल साश्चुटूषिकासे दोदादभेते णां मलः | {१५ 
एका लिङ्ग गुदे तिखस्तथे कत्र करे दय 
उभयोः सप्र दातव्या दः शुडिमभोप्सता | १२६ 
एत च्छच खस्थानां दिगुणं बह्मचार णाम् । 
तिगुणं स्याहनस्थानां यतोनान्तु चतुगु णम् ॥ {१७ 
छत्वा मूत्र पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पु्त् । 
धेदमध्ये्यमायख सन्रमग्रख सवेदा ॥ १२८. 

> 

६९. 



मतु सता, 

विराचातेदपः एवं हि; प्रखव्यान्ततोमुखम् । 
शारोरं शोचमिच्छन् हि स्तौ मूद्रस्तु सरूत्स्चत् । {१८ 
द्राणां मासिर काथं वपनं न्यायंवत्तिनाम् | 
वै ्यव च्छच ग्रस्यश्च हिजोरि च भोजनम् ॥ १४० 

नोच्छिष्टं कवते सुख्या विप्रषोङ्ग पतन्ति याः । 
न श्रध णिगतायायन्र दन्तान्तरधिष्ठितम्॥ {४। 

स्यथन्ति बिन्दवः पारौ यञ्माचामयतः परान् । 

भोनिकरेस्ते समा ज्ञेया न तेरप्रयतोभवत् । १४२ 
खच्छिन तु संस्म्टोद्रव्यदस्तः कथंचन । 

अनिधायेव तद्र्यमाचान्तः एचितामियात् | १४१ 
बास्तोविरिक्रः सख्रात्ला त॒ छतप्राशनमाचरेत्। 

आचामेदेव ुक्तात्र स्नानात् मेथुनिनः सूतम् ॥ { ८४ 

ख्ध्रा चत्वा च सृङ्ञा च निष्टोव्योक्ताटृतानि च 
मोवापोष्येयमाशश्च आचामेत् प्रयतोऽपि सन् ॥ {४१५ 

एष शोच विधिः कतृस्नो द्रव्य शुरिस्तयेव च । 
उक्तो वः सवेवणानां स्रीणां घमााव्रिवोघतः 1 (४६ 
बालया वा चुवलत्या वा डया वापि योषिता । 

न खातन्त्ेपण कन्लव्य चित् काथ' ग्टडष्वपि ॥ {४७ 
बाल्ये पितुञ्पति ४ेत् प्राणिग्राईस्य यौबने। 

गुचाणां भत्तेरि प्रते न भजेत् स्वौ खतन्ताम् ॥ १४८ 
पित्रा भत्र खतेवीपि नेच्धेदिरहमालमनः। 
एवां हि विरहेण सौ गद्यं कुादूमे कुले | १४९ 
सदा प्रहग्याभागयं ग्कार्थषु दन्षया। 
ख्पतर्ततोपसछरया व्यये चापुक्तहस्तया ॥ (५० 



मतुं ता । ६१ 

यशे दद्यात् पिता त्वेनां श्वाता बाश्ुमते पितुः । 
स॑ शश्षेत,लोवन्तं संद्ितंच न लश्येत् | १५१ 
मद्लाधं' खस्ययनं यश्चश्चासः प्रजापतेः । 
प्रडुञ्यते विवाहेषु प्रदानं खाम्यकारणम् ॥ १५२ 
अदृताटृठकाले च मन्वसं स्कांरसत् प्रतिः । 
सुष्ठख्य नित्यं राते परोलोके च योधितः ॥ १५१ 
विशीलः कामइन्तोवा गुणेव¶ एरिवलिंतः । 
खपचयः स्तिया साध्व सततं देववत् पतिः ॥ १५४ 
मास्ति स््ौशां यग् यन्नोन व्रतं माप्य पोपितम् । 
पतिं एगरूषते येन तेन खगे महौयते ॥ १५५ 
पाणिग्राहस्य साष्वो सनौ जोवतोवा सूतस्य वा । 

परतिलोकमभीप्सन्तौ नाचरेत् किंचिदप्रियम् ॥ {५६ 
कामन्तु-चपयेर् दं पुष्पमूलफलैः ग्रमः । 
नतु गामापि ख्णीयात् पत्यौ प्रते पर्य तु॥ १५७ 
आभसौतामरणात् च्ान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
योधश् एकपन्रौरना काङ्न्तो तमनुत्तमम् ॥ १५८ 
अनेकानि सहखाणि कुमारब्रह्मचारि णाम् । 

दिवंगतानि विप्राणामसूत्वा कुलसन्ततिम् ॥ १५८ 

ब्छते भन्तेरि साथ्वौ स्रौ बह्मचर्ययं व्यवस्थिता । 
खगे' गच्छव्यपुत्ापि यथा ते बह्मचारिणः॥ १६० 
अपत्यलोभादूवा तु जौ भन्तषीरमतिवत्तते । 
से निन्दामवाप्नोति पतिलोकाञ्च होयते ॥ १६१ 

मान्धोतपरन्रा प्रजास्तो न चान्यपरिग्रहे । 
म् हितोयशख साध्वोनां छ चिद्ध्चीपरिग्यते | १५२ 



९२ `.  . भतुसंहहिता।, 

पतिं हिलापश्न्टं खमुत्छ्ृ्टं या निषेवते । 

निन्योव सा भवेल्लोके परपूर्वेति खोश्यते॥ {५९ 
भिचारातभन्त.स््ो लोके प्राप्रोति निन्यताम् + 

शगालयोनिं प्राप्रोति पापरोगख पोखतेः॥ १६४ 
प्रतिं या नाभिचरति मनोवा हसंयता । 

सा भक्त. लौजानाप्रोति सहिः सध्वोति चोयते ॥ १६४ 
अनेन नारीडन्तन मनोताग्दे ड स॑यता। 

दूदवाग्रगं कौत्तिमाप्रोति प्रतिलोकं परत्र च ॥ १५६ 
ए३ंटत्ता सवण खौ हिजातिः पूवंमारिणैम्। 
दा्येदग्निहोतरेण यन्नपाेख धर्मवित् | १६७ 
भाय्याये पूवे मारि छ द ्वाग्नो नन्त्यकमं णि । 
षुनदौर क्रियां कुथात् पुनराघानपरव च ॥ १५८ 
श्रनेन विधिना निलयं पंच यत्नात्र हापयेत् । 
हितोयमाबुषो भागं कृतदारो षे वसेत् ॥ १६८ 

दति मानवे धष्मशाखे भगुप्रोक्तायां सुहितार्थाः 
श्रौ चविधिः; पंचमोऽध्यायः ॥ ५ 

षष्ठोऽधावः ॥ 

एवं ग्रह्मश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्ञातक्ो दिजः.। 
बने वसेत्त् नियतो यथावहिजिवेन्द्रिः ॥ १ 

दस्तस्तु यदा पश्येहलोपलितमालनः। 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्य' समाश्रयत् ॥ २ 



महुश्श्डितपः। 

स्यज्च ग्राम्यमाहारं सवेचेव परिच्छदम् = 
प्च षु भायां निचविण.वनं गच्छेत् सदेव वा ९ 
अग्निहोत्रं सप्यदाव द्यद्ठाम्बिपरिच्छदम्। 

ग्रामदर ख्यः निः ल्यः निवसेत्रियतेन््रियः ॥ 8. 

मुग्ध वि बि मेध्ये; याकमूलफलेन वा। 
एतानेव महायनच्चात्रिवेपेदिधिपूवेकम् ॥ ५ 
वसोत. चश्रचोरं वा सायं खायत्प्रगतथा। 

जटाञ्च विशयानित्यं श्रख्ुलोमनखानि च.॥; & 
बहच्छं खात्ततो दद्याहलिं भक्तां च शक्गितः. + 
अन्दलफलनिनत्ताभिरचयेदा्रमागतान् ॥ ७ 
साध्याय नित्ययुक्तः स्याद्यन्तोमेतः खमाडितः॥ 
दाता नित्यमनादाता सवेभूतादुकम्पकः ॥ ८ 
वैतानिक च जइयादग्निहोतर' यथाविधि । 
भं मस्कन्दयन् पव पौणेमासंच योगतः ॥ ९ 
ऋचेधाग्रयणं चेव चाठम्मास्यानि चाहरेत् । 
खत्तरायंच क्रमशो दाच्तस्यायनमेव च| {५ 

वासन्तथाररै पथेसुन्यन्र; खयमाद्तेः। 
पुरोडाथःखस' चेव विधिवविवेपेष् छक्र | {६ 
देवताभ्यस्तु तदत्र वन्यं मेध्यतरं हविः । 
शेषमातमनि गुञ्ोत लबणं च खयं छतम् ॥ १२ 
स्यतजोदकथाकानि पुष्यमूलफलानिः च| 
मेष्यटचोदवान्यशत् ख हां्चफलसम्भवान् ॥ {क 
वजयेम धु्यासं च मौमानिकवकानि च। 
मूस्तयं चिग् कंचेव ष मान्तकफलयनि च ॥ {४ 



९६  मभुसंहिता । 

त्यजेदा युजे मासि सुन्यवः पृषं संचितम् । 
जोणगैनि चव वासांसि थाकमूलफलानि च | १४ 
म फालस्श्मश्रोयादुतृट्टमपि केनचित्। 
न ग्रामजातान्यार्म्तोःपि मूलानि च फलानिच ॥ {६ 

अन्निपक्राशनोवा स्यात् कालपञ्जमुगीव वा। 
खप्मकुटोभवेहापि दन्तोलू खलिकोपिवा ॥ {७ 
सटाः प्र्चालकोवा स्याश्माससंचयिकोषिवा। 

घरमासनि चयोवा स्यात् समानिचयएव वा ॥ १८ 
नत चात्र" समश्रोयादिवा बाद्त्य शक्तितः । 

चतुथं कालिकोवा ष्णत् स्यादाप्यश्मकालिकः ॥ १८ 
ऋान्द्रायणविधाने वप शक्त ऊष्णं ष्व वन्तेयेत् । 
पत्तान्तयोषौषयश्रोयाद्यवागूः कथितां सत् ॥ २० 
पुष्यमूलफले वपि केवलेवं तत येत् सदा । 
कालपक्षे; खयं शोर वैखानसमते खव. ॥ २१ 
भूमौ विपरिवर्तेत तिहा प्रपदेदिनम्। 
श्यानासनाभ्यां विद्रेत् सवनेसुपयत्रपः | २२ 

रोष प्ंचतपास्तु स्याहषखश्बाधका शिकः । 
ष्माद्रेवासास्तु मन्ते क्रमशो वदयंस्तपः॥ २९ 
खपस्पर थं स्िषवणं पितम् देवां च तपं येत् । 
तपश्चर खोग्रतरं गोषगरेद् षटमालमनः ॥ २४ 

अगनीनालमनि वेतानान् समारोप्य यथाविधि । 
भनन्निरनिकेतः स्याकानिमूू लफलाथनः । २५ 
प्रयतः सुखार्थेषु बद्मचारौ धराशयः । 
शरणेष्वममेव टच्चमूलमिकेतमः ॥ २६ 



मशुसंक्डित । ९१ 

लो षसेष्वं व विप्रेषु यातिकग्ब शै माहरेत् । 

वेट्मेधिषु चान्येषु हिजेषु वनवासिषु ॥ २७ 
श्रामदाय वाग्रौयादथै ग्रासान् वने वसन्! 
प्रतिग्यद्य पुटेनैव पाणिना कलेन बा ॥ २८ 

एताञ्रान्याख सेवेत दौला बिग्रो वने वसन् । 
विविषा खौपनिषदौ रासंसिष्ये शतो; । २९५. 

ऋषिभि ह्मये चेव ग्टदस्थेरेव सेविताः | 

विद्यातपोविददथे शरीर श्य च श्रये ॥ ३ 

अपराजिताम्बाख्ायं वजेदिसमजिद्यगः । 

भआनिपाताच्छरोरस युक्ती वाथनिला्नः॥ १ 
आसां महषिचवथाणां त्यक्रान्यतमया तनुम् । 
धौतो भयो विप्रो बह्मलोके महोयते ॥ ३२ 
वनेषु त॒ विष्टृत्येवं तीयं भागमायुषः । 
चतुथ मायुषोभा" त्यक्नासद्ान् परि व्रजेत् ॥ ११ 
धआखमादामं गत्वा इतहोमो जितेन्द्रिधः। 

भिक्नावलिपरि खान्तः प्रनजन् प्रत्य वधते ॥ ३४ 

ऋणानि त्रीणयपारूत्य मनो मोचते निवेशयेत् । 
अनपासत्य मोचन्तु सेवमानो बजत्यधः ॥ १५ 

पघीत्य भिधिवरेदान् पुत्चांचोतृपाद धर्मतः । 
ष्टा च शक्तितोयन्चे मनोमोच्ते निवेशयेत् | २६ 
अनधोत्य ददिजोषेदाननुत्पाद तथा तान् । 
अनिष्टा चेव यज्ञेश मोच्मिच्छन् व्रजत्यधः ॥ १७ 
प्राजापत्यां नमिरुप्येटिं सवेवेदसदरल्लिणाम् । 
सालन्यन्नोन् समारोप्य बाह्मणः प्रतरजेह हात् ॥ १८ 



॥ > । सशुसंश्ितो । 

यो टचा श्ंभूरेष्यः प्रत्रजल्धभयं ग््डीत् 
लय वेजोमया खोका भवन्ति बरह्मवादिनः॥ १९ 
यस्माद पि भूतानां हिजाघ्रोत्पदट्यते भयम् । 

ल य देहादिमुक्तषय भय नासि तखन + ४. 

आगारादभिनिष्कान्तः पवित्रोपचितो सुनि; \ 
खपुपोटेषठु कामेषु निरपेक्षः परिवलेत् ॥ ४। 

कव चरे (त्यं सिदायंमसदहायवान् । 
` सिदिभेकस्य खं पश्यन्न जहाति न होयते॥ ४१९ 

अनग्निरनिकेतः स्या दराममन्राथंमा श्रयेत् । 
खपे कोऽसङ्खूको सुमिभीवसमाद्दितः ॥ ४३ 
कपालं टद्तमूलानि कुश्ेलमस इयता । 

समता शेव सर्वस्मित्रेतसुक्ष्य लक्तषगाम् ॥ ४४ 
जाभिनन्देत मरण" नाभिनन्देत जोवितम्। 
कालमेव प्रतीचचेत निद्' श्तकोवथा ॥ ४५ 
ह्टिपूतं न्यसेत् पादं बस््पूतं जलं पिवेत् । 

सत्यपूतां वदेदाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ४६ 

अतिवादासितिचेतर नावमन्येत कच्चन । 

न चेमं देहमाथित्य बैर कुवीत केनचित् ॥ ४७ 
क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रध्येदाक्र्टः कुशलं वदेत् । 

सपद्वारावकोष्णीश्च न् वाच मृतां वदेत् ॥ ४८ 
अध्याल्मरतिरासौनो निरपेक्षो निरामिषः । 

आलमयैव सद्येन डखा्थी विच्वरेदिद ॥ ४९ 
न चोतूपातनिमिन्ताभ्यां म गच्तताङ्गविद्यया । 

नामु यासनवादाभ्वां भिच्चां लिपसेत कष्टिचित् ॥ ५ 



मगुसंहिता 1 8 | 

भ तापरसैजीद्मरोवष वयोभिरपि वा शभिः । 
आकोयो भिव वन्य रागारसुपसं बेत् ॥ ५१ 
करटतकेशनसखश्मश्ुः पावो दण्डो कुरम्भबान् \ 
विचरेन्नियतो नित्ध' सबभूवान्यभोडयन् ॥ ५२ 
भतेजसानि ात्मखि तस्य स्यनरिवेस्णानि च, 
नेषामद्धिः स्मतं गोच चमसानामिवाध्वरे + ५९ 
भलावु' टारुपार्तंब शगमयं वेदलन्तथा । 
तानि यतिपावाखि ममु; खायन्भ वोऽव्रवौव् ॥ ५४ 
एककालं चरेच्च न प्रसरत विस्तर । 

भसे प्रसक्तोद्धि यतिर्विषयेष्वपि सञ्जति ॥ ५५ 
प्िधमे सत्रमूषले व्यङ्गारे मुक्तग्रच्नने । 
रते अरावदखप्याते भिच्तां नित्यं यतिश्चरेत् ॥ ५६ 
अलाभे न विषादो स्याल्नामेच्वन इषंयेत्। 
प्राणवावतिकमाव्रः स्याकावासङ्गादिनिमेतः ॥ ५७ 
अभिपूजितलाभांस्तु जगुप्सतेव सवः । 
अभिपूजिलाभेच यतिमंक्तोऽपि बध्यते ॥ ५९ 
अलपाब्राभ्यवदारेण ररद.खानासमेन च । 
ह्यमाश्ानि विषये रिन्द्रियाणि नवन्ते येत् ॥ ५९ 
इन्दरियाखः विरोघन रागदं घ्ठयेण च । 

अद्िरया चं मृतानामणतच्त्वाय कल्पते ॥ ६* 

पमवेचेत गतोन् णा कम प्योषसमुद्धवाः । 
{निरये श्वेव पततं यातनाश्च यमच्षये । ९१ 
विप्रयोगं प्रियैव संयोग॑च तथाग्रियेः। 
जरया चालिभवनं व्याजिभिश्चोपपीडनम् ॥ ६२ 

>१ 



भुसं शिता । 

देडादुतक्षमणं चोंशषात् पुनगमं च सश्यवम् | 
योनिकोटिसहषु खतोखचा यान्तरात्ममः ॥ ६६ 
सधम प्रभवंचेव दुःखंयौंगं यरीरिणाम्। 
घमं प्रभवं रेव सुखसंयोगमश्तयम् | ५8 
सृच्छमतांचान्वेचेत योगेन परमामनः। 

टेषषु च सपुत्पन्तिसुन्तमेष्वधमेषु च ॥ ६५ 

दूषितोऽपि चरेदमे यत्र तत्राश्रमे रतः, 
समः सर्षेखु भूतेषु न लिङ्गः घम कारणम् । ६९ 
फलं कतकटश्चस्य यद्यणम्ब प्रसारकम् । 
म नामब्रहणादेव तद्य बारि प्रसोरति।॥ ६७ 
संरच्चणाय जन्तनां रातानि षा सदा, 

शरोरस्यात्थये चव समोश्य वश्धाद्वरेत् ॥ ५८ 
अष्ारात्याच यान् जन्तन् हिनसख्यक्नानतो यति; 

तेषा लाता विश्य प्राणायामान् षड़ाचरत् ॥ ५८ 

प्राणायामा बादयशस्य व्रयोऽपि विधिवत् कताः 

व्याहृतिप्रणवेयु क्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ७. 
षद्यन्ते अायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेद्धियाणां दद्रन्ते दोषाः प्राणप्य निग्रहात् ॥ ७! 

प्राणायामेदं देदोषान् घारणाभिख किल्विषम् । 
प्रत्याहारेण संसगौन् ध्यानेनानोष्डरान् गुणाम् ॥ ७२ 
खश्चावचेषु भूतेषु दुन्तयामकङृतामभिः। 
ध्यानयोगन संप्येद्तिमस्यान्तराममः | ७३ 

सम्यग्दथे नसम्यत्रः कमं भिनेनिवध्यते । 
दथनेन् बिषीनस्तु संसार प्रतिपद्यते । ऽ४ 



मनुखंड्िता। 

अदि सयेद्दरियासङरवदिकेैव कर्मभिः। 
तपसखर णखोग्रः साघयन्तौड ततृपदम् ॥ ७५ 
अस्यिष्युं सरायुखुतं मास गोशितलेपनम् । 
वमैवनद' दुगे न्धिपूणां मूलपुरौषयोः ॥ ७६ 
शराशोकसमाबिषटं रोगायतनमातुरम् । 

रजखलमनित्यंच डतावासमिमं त्यजेत् | 9 
मरौकुलं यथा दत्तो क्तं वा शकुनिर्यथा । 
तथा त्यजवत्रिमन्द हं छच्छादृग्राहादिमुच्यते | 9८ 
प्रियेषु स्तेषु छतमप्रियेषु च दुष्क तम् । 

षिष्टज्य ध्यानयोगीन बद्याभ्य ति सनातनम् ॥ ७< 

यदा भावेन भवति सवेभावेषु निष्द्ः । 
तदा खखमबाप्रोति प्रेत्य चद्व शाश्वतम् ॥ ८६. 

अनेन विधिना सर्व¶स्यक्रा सङ्गान् शनेः; । 

सवेहन्द विनिसु क्तो बह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ८! 
ष्यानिकं सर्वंमेवेतत् यदेतदभिशब्दितम् । 
म ह्यनध्यामवित् कञ्चित् क्रियाफलपुपाभ्ूते।॥ २ 
अधियन्नं बह्म जपेदाधिदेविकमेव च । 
अाध्यालिकंच सतत बेदान्ताभिदितंच यत् ॥ ८श 

ष्रदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् । 

इदमन्विच्छतां खग भिदमानन्यमिष्छताम् । ८४ 
अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो हिजः। 

स विधूयेह पापान परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ 
एष धममोतुथिष्ठो वौ यतोनां नियतालमनाम् । 

वेदसंन्धासिकानान्तु कमेयोगं जिवोधतः ॥ ८६ 



१०. अद संड्हिहम । 
बह्मचारो गडश्यदः वानप्रस्थो यतिस्तथा 
एते उडस्यप्रभावाद्त्यरः ्यगाखमाः; । ८ॐ 
सऽपि क्रमशत्वते यथाथाख' निषेविताः । 
यथोक्तक।रिणं विप्रः गयन्ति परमां गतिम् ॥ न्द 

सचपघामपि च्तेषां वेदस्य तिबिषनतः 

हस्य उच्यते खष्टः स बोनेतान् विभन्ति डि ॥ ८९. 

यथा नरौनराः सष सागरे यान्ति संख्ितिम् । 
तयेवाखमिणः सर्ग ग्यदद्ये यान्ति संस्थितिम् ॥<*. 

चतुर्भिरपि चेवैतेनित्यमासमिभिदिजेः, 
दयलक्तणको घम; सेबितव्यः प्रयत्नतः । ८ १ 
ति'चमा रमोऽस्त यं शौचमिद्धियनिग्रडः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशः घम लच्चणम् ॥ ८ र 
दश लक्षणानि धमेस्य ये विप्राः सभधौयते। 
अधोत्य चानुवक्तेन्तं ते यान्ति परमाङ्गविम् ॥ ८४ 
टथलक्षणक धम मनुतिष्ठन् समाहितः 
वेदान्तं विधिवच्छर त्वा संन्यसेदन्टणोदिजः ॥ ९४ 
संन्यस्य सवकमाणि कम टोषानपामुटन् । 
नियतो वेदमभ्यःय पुतन ववयं खुखं वसेत् | € ४ 
एवं संन्यस्य कमाणि खकाथपर्मोऽखष्ः । 
सं न्यातेनापदहत्येनः प्राप्रोति परमाष्तिम् ॥ ९६ 
एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुवि धिः । . 

यु ण्योऽच्यफलः मत्य रान्ना धमे निबोधत; ॥ < ॐ 
दति. सानवे घमेशास्त्े भगुपोक्ञायां रुंहितांः 

षटोऽष्यायः ॥ 



संप्रमोऽध्यायः । 

राजघर्मीन् प्रवच्छामि यथाहन्तो भवेन्न पः । 
खम्वश्च यथा तय सिशिश्च परमा यथा॥ £ 

ब्राह्यं प्राप्न सं्कारं चंत्रियेण यथाविधि । 

खव घ्या य यथान्यायं कन्त ग्यं परिग्लणम् । २ 
पराजि लोकेऽलिन् रूबेतो बिदरते भयात् । 
र्वाथंमस्य सर्वस्य राजानमष्टजत् प्रभुः ॥ & 
द्नानिलयमाजाखामग्नेख वस्यायष्व। 

चघन्द्रवितेणयोशेव मावा निद्धत्य शाष्ठतौः॥ ४ 
यम्यादेषां ख्रेनद्राणां माचाभ्वोनिमितोद्पः ॥ 
तस्मादभिभवत्येष खवभूतानि तेजसा ॥ ५ 
सपत्यादित्यवचेष चक्षू षि च मर्नासि च) 
नपे नं भुवि शक्रोति कञिदप्यभिवीचितम् ॥ 4 
सोग्नि्भवति वादुख सोऽ: सोमः स घमं राद् ॥ 

स वकुवेरः खवरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ 9 

बालोऽपि नावमन्तव्यो मलुष्यद्ति भूमिपः । 

महतो देवता दषम नररुपेख विशति ॥८ 
एकमेब दषतम्निनरं ङृरुपरपिं णम् । 
कूलं रहति, जाग्नि; सपशुद्रव्यसंचयम् ५ & 
काम्ये सोऽपेश्छः अक्ति देग्कालौ च तच्छतः. + 
कुरते घमस यष जिष्डदपं पूनः एनः ॥. £* 



१०९ मदुसंहइिता । 

यय प्रसारे पद्मा योर्विंजयख पराक्रमे) 
ष््यु श वसति क्रोपे सवेतेजोमयोहि सः । {ट 
तं यस्तु हेश संमोद्ात् स विनश्यत्धसं्यम् । 
लस्य दया विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १९ 

तस्रादमे यमिरेषु स व्यबस्येवराध्िपः। 

च्निषट श्वाप्यनरेषु तं घम न बिचालयेत् ॥ १४ 
तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धमंमामखम् । 
बद्मतेजोमयं दण्डमख्जत् पूवे मौण्डरः ॥ {४ 
तस्य सर्वणि भूतानि खावराणि चराणिष्ः, 
भयाड़ो गाय कल्पन्त खधमौब्र चलन्ति च | १५ 
तं रे यकालौ शक्तिं च विया ावेच्छ त्वतः । 
तथाश्ेतः सम््रणयेब्ररोष्न्यायवन्तिषु ॥ {६ 
खराजा पुरुषोदण्डः सनता यास्िताच सः+. 

चतणीमाखमाणाश्च धमेस्य प्रतिभू; खतः ॥ १७ 
दण्ड; यास्ति प्रजाः सव दण्ड एवाभिरति । 
दण्ड; खुप षु जागन्तिं दच्छं धमे विदुव धाः ॥ १८ 
समोच्य स एतः सम्यक् सर्वा रचयति प्रजः । 
असमो च्छ प्रणोतस्तु मिनाश्यति सबेतः ॥ १९ 
अदि न प्रणयेद्राजा दण्डं शण॒ष्य ष्वतन्द्रितः । 
शूले मत्स्यानिवापच्छन् दुव लान् बखवन्नरा; ५ २५ 
अदात् काकः परोडासं श्ावलिदश्याददिस्तथा । 
खाभ्यच न स्यात् कसिं दत् प्रवक्तंताघरोन्तरम् ॥ ११ 
सर्वोदण्डजितो लोको दुलंभोडि शुजिननैरः । 
दण्छस्य डि भयात् समे लगहोगाय कड्मते ॥ २३ 



मंदुसं डित) *हि 

हेवदाभवगवौ रशांसि पतगोरगाः । 
तेऽपि भोगाव कल्यन्तं दणृषै व निपीडिताः । २१ 
दुषयेचुः स्व ब्ख्च भि्येरन् सवैसेतवः । 
सवे लोकम्रकोपश्च थेदणडस्य विभ्वमात् ४ २४ 
यज ्यामोलोहितासतोदणडखरति पापदा । 
अजास्तव म सुद्न्तिनेता चेत् साध पष्टति॥ २५ 
वष्याहइः सम्रयेतारं राजान सत्यवादिनम्) 

समोचकारिणः प्राश्न" घमंकामा्थंकोविदम् ॥ २६ 
लं राजा प्रशयन्ं सम्यङ् तिवर्भणाभिवदते । 
कपमामा विषमः चुद्रो दणडनेव मिषन्यते | २७ 
द्णडोडि खुमहत्तजो पुडरशाकरतामनिः; । 

घमीहिचलितं हन्ति एृपमेव सबान्धवम् ॥ श८ 
ततोडु गे राषशच लोकं च सचशाचरम् । 
अन्तरीक्चगतां देव मुनोन् देर्वाख पोडयेत् ॥ २५ 

सोऽखहयिन मूट्न लु नाकतबदिना। 
म शक्छो न्यायतो नेतु" सक्तोन विषयेषु च ॥ १. 

धञ्जिना सत्यसन्धेन चर्थांयास्त्रानुसार्णिा। 
प्रषेतु' शक्यते दण्डः सहायेन धौमता ॥ १। 
ख राष्ट न्धायटत्तः स्याहुशद णड यलुषु । 
खड त्सखजिद्यः चिग्ध घु बह्मरेषु क्षमान्वितः ॥ १२ 

एवं हन्तस्य एषते; थिलोन्ड नापि लोवतः । 
बिस्तौथते यथो लोके तेलविन्दुरिवाश्भसि ॥ श 

अतस्तु विपरोतस्य शृपतेरलित्तामनः। 
संश्िष्यते ययो शोके तेविन्दुरिगान्नसि ॥ ३४ 



१०४ अथि डता 

सत्रे खं धम रनविष्टनां सदेघामगुपूर्व चः । ` 
अणोनालाश्रसाणाच राजा खशोऽभिरख्िता + १५ 
तेन यद् यत् सष्ेव्येन ककं रसता प्रजाः । 
तत्तो, षं प्रवच्मि यथाषदणुपूवं शः + १५ 
जरा दमान् पथुपाौत प्रातद्याव पाथिवः । 
तै विद्यहहान् विदुषस्त्िडन्तेषां च शासने । १७ 
हदांख नितं सेवेत विप्रान् देदविदः शएच्रोन् । 

छदरोवो हि सततं रच्भिरपि पूज्यते ॥ १ - 
सेभ्योऽधि गच्छे हिनर्यं विजितामापि नित्यः । 

विनिताल्ना हि न्हपतिने विनश्यति कश्चत् ॥ १३९ 
बडवोःविनकाब्रहा राजानः सप्ररिच्छदाः । 

नस्या अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे॥ ४० 

वेणो विनो; विनयाव्रहषद्धेव पाथिवः। 
खुटासो यावनिखचैव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४। 
छथस्तु विनयाद्राज्य प्राप्तवान् मनुरेव च । 

कुषेरय्च धयोश्ठग्यःत्राह्म स्यं चेव गाधिजः ॥ ४२ 
चे विद्येभ्यखरयीं विद्यान् दणडनोतिं च शाशतोम् । 
्ान्वोखिकीं चाम “वदयां बाश्तोरण्भांश्च लोकतः ॥ ४१ 
इन्द्रियाणां जये योगं संमातिष्द्िवानिशम् | 

जितेन्द्रियो शक्रोति व्ये खापरयितु' प्रजाः ॥ 8४ 

ट्श कामसुलयानि तथा क्रोषजानि च। 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयन्नंन विवजेयेत् ५ ४५ 
कामजेषु प्रसक्तोहि व्यसनेषु मद्तीपरतिः। 

विचुञ्यतेऽथं धमाीभ्यां क्रो धलेष्वाव्रनेव तु । ४६ 



भमुसंडहिता। १०१ 

'शगयास्तो दिवाखप्रः परिवादः स्तियोमदः । 

लोलिक याख्या च कामजो दशक्रोगणः ॥ ४७ 
येशन्यं शाहसं द्रोह दैषीघूयासदूषणम् । 
वाग्दण्ड जंच पारूथं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ 

इयोरप्येतयोमू लं यं सवे कवयोविदुः । 
तं यत्नेन जयेल्लोभं तन्नावेतावुभो गणौ ॥ ० 
सानमन्ञाः सियश्चेव गया. च यथाक्रमम् । 
एतत् करतमं विद्या चतृष्कं कामजे गणे ॥ ५० 
दण्डस्य पातनंचेव वाकपारूष्याथेदूषये । 

क्रोघजे,पि गणे विद्यात् कष्टमेतचिकं सदा ॥ ५१ 
सपक्रयाश्य वैद्य सवेद पालुषङ्किणः। 
पू पू गुरूतरं विद्यादग्सनमालवान् ५ ५२ 
व्यस्नयकण्योख व्यप्नन कश्मुच्यते। 

व्यसन्यघो;घोव्रजति सश्यात्यव्यसनो सृतः ॥ ५४ 
सैलान् शाखरविदः सूरान् लञ्चलच्ान् कुलोहतान् । 
सचिवान् सप चाश्यै वा प्रकुर्बातपरोक्षितान् ॥ ५४. 

अपि यत् सुकरं कम॑ तदप्येकेन दुष्करम् । 
विग्रेषतोऽसदहायेन जन्तु राज्य मदोरयम् ॥ ५५ 

ते; साई "चि त्ये नित्यं सामान्य" सन्धिविग्रहम् , 
स्था सपुदयगुभि लखप्रशमनानिच॥ ५९ 
तेषां ख खमभिप्रायमुपलम्य यक् एयक्। 

समास्तानांच कायषु विदध्याहितमालनः॥ ५७ 
सरषान्तु विग्न बाश्नणेन विपल्विता। 
सन््रयेत् परमं मन्व साजा षाड गुख संयुतम् ॥ ५८ 



१०६ भत॑सश्िता । 

नित्य तस्मन् समाखम्तः सवं काथाणि निखिपेत्। 
तेन सा" विनिख्त्थं ततः कमं समारभेत् ॥ ५९ 
भन्यानपि प्रकुवींतःश्वोन् प्रान्नानवस्थितान् । 

खम्यगयं समाहत नमात्यान् परो चितान् ॥ ६ 
निबेत्ततास्य यावदहिरिति कन्तव्यता नभिः । 
तावतोऽद्द्रितान् दच्चान् प्रकुर्वंति विष्वस्ण्णान् । ६१ 
नषाम नियुद्लीत शूरान् दक्षान् कुलोटहतान् । 
श्चौोनाकरकमीन्ते भोरुनन्तमिपे शने ॥ ६२ 
दूतं चव प्रकुर्वीत सव यास्नरविशारदम् । 
शूङ्िताकारचेर्न्ं चिं द्वं कुलोद्रतम् | ५श 
अनुरलीः भ्चिदंच्ः खतिमान् देशकालवित् । 
बपुान् वोतभोवौम्मो दूतोरान्नः प्रशस्यते ॥ ५४ 
अमात्य दणडसायन्तोदणडे बेनयिकौ क्रिया। 
पतौ कोषराष्रं च दूते सन्धिविपययौ ॥ ६५ 
दूतएव हि सन्धं ते भिन्तेगव च संहतान् । 
दुतस्तत् कुरते कमे भिद्यन्त येन मानवा ॥ ९६ 
स विद्यादस्य कतेषु निगूढ क्ितचेर्तेः। 
अाङारमिङ्गितं चेशं ल्येषुःच चिकौषिंतम् + ९७ 

बदा च सबे तत्वेन परराजविकोषि तम् । 
तथा प्रयत्रमातिषदूयथामानं म पीडयेत् ॥ ५८ 
जा ङ्लं शस्यसम्पद्रमाशप्रायमनाविलम् । 

रम्यमानतसामन्त' धाजोव्यं देयमावसेत् ॥ ५९ 
घन्वद् ^" मह्ोदु ५ ब्द वाचमेव वा । 
बहु गिरिदुभं वा समाश्चित्य वसेत् पुरम् ॥ ७. 



मसं श्िता। १०७ 

सर्वेण तु प्रयज्ञन गिरिदुगे समाश्रयेत् । 
एषां ि.बहगुय्येन गिरिदु +" विशिष्यते । €! 

व्रीग्याद्यान्या्रितास्त षां खगमगन्ना यापरा) । 

चोगय न्तराणि क्रमः श्रवङ्मनरामराः | ७२ 
यया दृगीथितानेतानब्रोपरहिसन्ति शत्रवः । 

लथार्यो न हिंसन्ति कृपं दु.समाथितम् | ३ 
एकः तं योधयति प्रकारास्थो धलुद्ैरः । 
शत दशसखदसख्राणि तस्माद् ५ "विधौयते ॥ ७४ 

तत् स्यादायुधसम्पन्र' धघनघाद्धेन वाहने; । 
बा द्मे; चिलिभिर्यन्त य॑वसेनोदकेन च ॥ €५ . 

तस्य मध्ये इपयाप' कारवेद्रहमामनः । 

गुष" सवेत्त् वां शश" जलटन्तसम स्बितम् ॥ «६ 
तदध्या योदृद्वाथां सवणे लस्ग्णान्िताम् । 
कुले महति सम्भ तां टां सषगुणान्िताम् ॥ ७ 

पुरोहितं च कुर्वीत टणयादेव चत्विजम् । 
तेऽस्य ह्यास कमणि कुथुवेतानिकानि च ॥ ७८ 
यजेत राजा क्रतुभिर्विबिेरापदक्तिशे। 
ध्माीयचेव विप्रभ्यो दद्याह्योगान् धनानि च ॥ ७: 

स .यत्सरि माप श्च राष्रादाहरथेहलिम् , 
स्माच्चाच्रायपरो लोके वर्तेत पिद्टवन्र षु ॥ ८* 
अध्यश्चान् विविधान् कुय्यान्ततर तन्न विपञ्ितः। 
तेऽस्य सवा र्खषेधेरनब्रणां काथाि कुवताम् ॥ ५। 
आारत्तानां गुरूकुला हिप्रार्णां पूजकोभषेत् । 

गृपाणामश्चवो ह घ निधिवरीद्मोऽभिषोयति ॥ ८२ 



१०८ मनुसंहिता 

नतं स्तेना नचामिताचरन्तिन च नग्यति। 
तस्याद्रान्रा निधातव्यो बाद्यष्वचयो निधिः ॥ स्क 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कड चित् 
वरिष्ठमग्निदहोल्रेभ्यो. जाद्यणस्य मुखे इतम् ॥ ८४. 

ममबाह्मये दानं हिगुर वाद्य णवुवे । 
प्राधौते.शतसारखमनन्त' वेदपारग ॥ ८५ 
पात्रस्य हि विशेषेण यद् घानतयेव च। 

अलय" वा बहवा प्रत्य दानस्याबाप्यते पलम् ॥ ८& 

समोत्तमाधमै राजा. वाहत) पालयन् प्रजाः । 

म निवत्तेत संग्रामात् च्रेत' धर्ममनुद्धरन् ॥८७ 

संग्राेष्वनिवन्तित्वं प्रजानां सैव पालनम् । 
श्खूषा बाह्मणानांच रान्ना ख यस्कर परम् ॥ ८८ 

अावेघु मियोऽन्योन्यं जिघांसन्तो मदो तितः । 
युध्यमाना; परं शक्या दयं यान््पराद्यग्ा; ५ ८८ 
न कूट रायुषेरन्यात् युध्यमानो रणे रिप्रन्। 
न कथिभित्रीपि दिग्ध नाग्निज्चलिततेजनेः ॥ < = 

न च न्यात् श्यलारुटं न क्तौवं न सतान्नललिम् , 
न सुक्तकेयं नासौनं न तव्रासख्णेति वादिनम् ॥ ९६. 
नसुप्त न विसब्राहं न नग्नं न निरायुषम्। 

नाचुष्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ <२. 
नाबुघब्यसनप्राप्त' नात्त नातिपरिक्षतम् । 
न भोतं न परारत्त' सतां घम॑मनुष्मरन् | < ३. 
यस्तु भौतः परारन्तः संग्रामे खन्यते पर; 
अत्त येह ष्कतं चित् तत् खव प्रतिपा ॥<४. 



मनुर्संहिता | ४०९. 

यास्य खुर" किंचिद म्त्ाधं सुपालितम । 

भन्तं तत् सवंमाद ते पराटन्तहतसप्य तु ॥९५ 
रथा खं हस्तिनं छतं घनं घान्यं पय्यून् स्यः । 

स्ंदर्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥ ९६ 
रात्रख दद्रर्डारमित्येषा वैदिकी खुतिः। 
राजा च सवयोषेभ्यो दातव्यमश्यग छि तम् ॥९७ 
एषोऽनुपक्ततः प्रोक्तो योघवमे; सनातनः। 
अ मादर्माव्र ययेत लचचियो श्रन् रये रि पन् | ९८ 

अलब्धं चेव लिप्सेत लब्ध" रेत् प्रयत्रतः;। 
रिदं व्येदेथ टष" पातेषु नि्तिपेत् ॥ ९९ 

एतचतुवि धं विद्यात् पुरूषारथंप्रयोजनम् । 
अत्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक् चादतन्दरितः ॥ १०० 

अलव्यमिच्छेदण्ञन ल" रतरेदवेक्षया। 
रक्षितं वैयेददपा ठद' दानेन नित्िपेत् ॥ १०१ 

नित्य॑रद्यतदणडः सू1चित्यं विहतपौरूषः । 
नित्यं संक्तसवाथो नित्यं छिद्राुसायरेः । १०१ 
नित्यप्नुयतदण्ण्डस्य रत् द्मुदिजते जगत् । 

तस्माद् सर्वाणि मृतानि दणड न व प्रसाधयेत् ॥ {०३ 
अमाययेव वन्तत न कथचन मायया । 
वद्या तारिप्रयुक्ताच मायां निलयं खसंटतः । १०४ 
मास्य च्छिद्र परवत् दिद्याच्छिद्र परस्य तु। 
गूरैत् कूण -पाह्ा थ र्े्िवरमामनः॥ १०५ 
व< न्त; रयन् स्वश्च पराक्रमेत् । 

इयवद्धा लु ८८ 4 वच्च विनिष्पतेत् ॥ {०६ 



११५ मतु्संडिता । 

एवं बिलयमानद्य येऽस्य ष्ट; परिपग्विमः। 
तानानयेदं स्वम् सामारिभिरूपक्रमेः ॥ १०७ 
यङ्तेतुन तिरेबुरूपायैः प्रथमेखिभिः। 
दणडेनेव प्रसदटो ताञ्छमके वेमानयेव् ॥ १०८ 
सामादोनामुपायानां चतुर्णामपि परिडताः। 
सामदणडो प्रथंसन्ति नित्यं राष्ामिृ्ये ॥ १०९ 
ययोषरति निष्ीता कक्तं घान्धच्च रप्तति। 
तथा रक्तेब्रपोराष्ट इन्धाच्च परिपन्थिनः ॥ ११ 
मो्ाद्राजा खरा यः कषे यत्धनवेच्चया । 
सोऽचि रादश्यते राज्याव्ोविताश्च सवान्धवः ॥ १११ 
शरौरकये णात् प्राणाः स्लोयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा रान्नामपि प्राणाः कियन्ते राष्कपषंणात् + ११२ 
राष््यय संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्। 
रसं्टहोतराष्रोड्ि पाथिवः खुखमेधते | ११९ 
इयोसख्रयाणां पंचानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् । 
तथा ग्रामशतानांच ङुयद्राष्स्य संग्रहम् | ११४. 

ग्राम याधिपतिं कुव्धाहग्रामपतिं तथा 

बिंश्तोशं यतेशं च सहस्रपतिमव च | १११५ 

ग्रामे दोषान् समुतपत्रान् ग्रामिकः शनकैः खयम् । 
शंसेद्ामदरथशाय रयेगोविं शतो गने ॥ ११६ 

विंश्तो यस्तु तत्सं तेथाय निवेदयेत् ¦ 
शं सेहामशतेशस्तु स्स्रपतये खयम् ॥ !{७ 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्य ग्रामवासिभिः। 

अत्रपानेन्धनादोनि म्रामिकस्तान्धवाप्र वात् । ११८ 



मनुसंहिता । १११ 

डो कुलन्तु सुष्लीत विंथौःपंच)कुलानि ख। 
प्रामं म्रामश्ताध्यच्ः सष्टस्मधिपतिः पुरम् ॥ ११८ 

तेषां ग्राम्याणि काथाणि ए्यक्ादाणि.्चेव हि । 
राश्नोऽन्य; सचिवः चिग्धस्तानि पश्मेदतन्द्रितः ॥ १२ 
नगरे नगरे चेकं कुश्धात् सवथ चिन्तनम् \ 
चे; ख्यानं घोररपरं नच्चताश्ामिव ग्रम् । !२। 
स तानमुपरिक्रास्र त् सर्बनेव सटा खयम् । 
तेषां ठत्त' परिणयेत् सम्यग्राष् षु तश्र; ॥ {२२ 
रा न्नोह रश्षाधिरताः परसादायिनः टाः । 

अत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्योरल्तेदिमाः प्रजाः ॥ {२३ 
ये का थकेभ्योऽयमेव ग्ह्ोदुः पापचेतसः । 
तेषां सबवेखखमादाय राजा कुथात् प्रवासनम् ॥ १२४ 
राजकम् युक्तानां स््रो्यां म्रेयजनस्य च। 
परत्यं कास्पये द त्ति" स्थानकमोनुरुपतः ॥ {२५ 
पणो देयोऽवकृष्टस्य षड़ तृरटख्य वेतनम् । 

घागमासिकस्तथाच्छादोघान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ १२६ 
क्रयविक्रयमध्वानं भक्त च सपरिव्ययम् । 

यो गस्षेमं च सम्प्र च्छ वणिजो दापरेत् करान् ॥ १२७ 
यया फलेन दुज्येत राजा कन्त च कमं शणाम् । 
तथावेच्छ ईपोराद्र कस्पयेत् सततं करान् ॥ {२८ 
यथाल्पास्ममदन्यादयं वार्व्योकोवत्सपटपदाः । 
तथाल्पाल्पो ग्रहोतव्यो राषटाद्रान्नाब्दिकिः करः ॥ {२९ 
पश्चागहाग ्रादेयो रान्ना पणडिरण्ययोः। 

धान्यानामष्ट सेःभागः षषोदादशणवा॥ १३. 



१९१२ मतुसंदितो! 

1ददोताय षड़् मायः द्रमांसमध्सपिषाम् 
गन्ौपधिरसानांच पु-पमूलफलस्य च | १३! 
यतश्चाक्ढसानच दर च चभ॑णां। 
सटमयानाच भाग्डान स्षस्याश्ममयस्य च । {३२ 

स्तियमाखोऽयाददोतन राजा श्रोलियात् करम् । 

न च चुधाऽस्य संसद ात्ियो विष्ये बन् | {३९ 
य रान्नस्तु ५५. ~ वियः सीदति चधा 

त यापि ततच्ूत्रा राषटमचिरे्प सौदति। १६४ 

खछतटत्ते विदिता दसि धम्य प्रकल्पयेत् । 

सं रपत् सवे तश्ेनं पिता पुत्तमिवारसम् | १३५ 
संरत्तमाणोरान्ना य॑ कुरुते घम सन्वन् । 
तेनायुबदेते रान्नो द्रविणं राषट्मवद्य॥ १८६ 
यत् चिदपि वधस्य दापयेत् क्ररसंश्धितम्। 

व्यवहारेण जोवन्त' राजा रा‡ थग्जनम् ॥ ११७ 
काषकान् शिल्िनदेष सूदा चामेापज्यविनः। 
एक॑ कारयेत् कमे मासि मालति महौपति;॥ १३८ 
नाोद्ि्यादामनो मूलं परेषांचातिदशया । 

उच्छिन्दन् द्याल्मनो मूनमालानं तां पौडदत् ॥ {१९ 
तो्यशचेव खदु स्यात् काय्यं बौद्ध मद्ीपतिः। 
तौच्य थेव मदुच्चेव राजा भवत सन्तः ॥ १४. 
अमात्यमुख्यं घमन्न प्रानं दान्त" कुलोग्दतर । 
स्थापयेदासने तस्मिन् खिन्नः काय्य५ णाम् | १४१ 
एवं सदं विघायेदमितिकन्तेव्यमएमनः। 
सुक्तचेवामममन्तश्च मरिरचरिमाः म्रजा; ॥ १४२ 



भर्ससैश्िता। ११९ 

¶ृवकरोध्रन्त्यो यख राद्राहियन्त दस्युभिः प्रजाः ) 

संपत: सथ्त्छष्य म्तः सनतु जोवति॥ १४२ 
त्ुन्निवश्य परो चसे: प्रञ्छ्नामेव पालनम् । 
निरिष्फलभोक्ता दि राजा धया सुञ्यते। १४५ 
उल्याय पञ्िमे यामे रतौ चः समाहतः । 
इतानििर्जह्म्याखाय प्रविपरेत् स भां सभाम् | १११ 
तत्र स्दितः प्रजा; सुवः प्रतिनन्य विसजं येत् । 
विज्य च प्रजाः सवांमन्येत् खह मन्तिभिः ॥ १४६ 
गिरिशं समार प्रासादं वा रदोगक्षः। 

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभाषितः ॥ १४७ 

यद्य मन्व न जानन्ति समागम्य यग् जनाः । 

स छत्रां यिवीं सुक्क कोष्हीनोऽपि दाधिंवः ॥ १४८ 
जडमुकास्रवधिरांस्तिखभयोनान् वयोगतान् । 

स्तीस्त्र च्छव्या धितव्यङ्ान् मन्तकालेऽपसारयेत् ॥ १४८ 
भिन्दन्यवमतामन्ं ह्वे ध गयोनास्तयेव च । 
स्िययेव विषेश तस्मान्त तरहहतोभवेत् ॥ १५० 

मध्यन्दिनिऽद्ैराते वा बिद्यान्तो विगतक्ञमः। 

चिन्त्छेदम्कामायन् साद" तेरेकएव वा ॥ १५१ 
परस्यरविरूहानां तेषांच समुपाजेनम् । 
कन्यनां सम्प्रद्ानंच कुमाराणाच्च र्षणम् | १५२ 

दृतष््प्र घरं चेव कायशेषं तयेव च । 
अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधोना चेष्टितम् ॥ १५२ 
सतख" चाष्टविधं कमे पच वगच्च तस्त्वतः । 
अनुछानापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १६४ ` 

भक । ५ 



११४ मसुसंद्धिता। 

मध्यम ख प्रचारंच विजिगोषोख चेशटितम् । 
उदासौनप्रचारं च शत्रोष्ैव प्रयव्रतः ॥ १५५ 
एताः प्रर्षतयो मूलं मंडल यय समासतः । 
अशो चान्या; समाख्याता दास्थेव त॒ ताः खताः । १५६ 
अमात्यराषटदु गीघंदणडास्याः पंच चापराः । 
प्रत्येकं कथिताद्यताः संसेपेण दिसप्ततिः ॥ १५७ 

अनन्तरमरिं विद्यादरिसैविनमेव च। 
रेरनन्तरं मितमुदासोनं तयोः परम् | {५८ 

्, तान् स्बानमिसन्दध्यात् समादिभिरूपक्रमेः । 
= = [ . न 

व्यस्तेखेव समस्तश्च पोरूषण. नयेन च ॥ १५८ 
स्च विग्रदश्ेव यानमासनमेव च । 
दे धीभावं संयच्च षड़ गुणां शखिन्तयेत् सदा ॥ १६० 
भआसनस्रेव यानच्च सन्धि" विग्रहमेव च। 

€ ॐ = # 

काव्य वीच्छ प्रयुच्लौत इ धं सं ययमेव च ॥ १६१ 

सन्धिन्तु हिविध विद्याद्राजा विग्रहमेव च।, 
[ऋ * 

ठम यानासने चव टिविधः संययः खतः ॥ १९२ 

समानयानक्षमी च विपरीतस्तसव च। 

तदा तायतिमयुक्तः सन्धिश्यो दिलक्षणः | १६२ 
खयं छतख काथाथ्मकाले कालणएव षा । 

मितस्य चे गपरते हिविधो विग्रद्ः खतः । {६४ 
एकाकिनखात्ययिकरे काये प्राप्रे यहष्छया । 

संहतस्य च मिवेण दिवि यानसुचखते॥ (६१ 
5 (१ € 

त्तोणस्य चेव क्रमथो दबात् पूवछ्तेन वा। 
सित्रय चानुरोषेन हिविधं छतमासतनम् । {६४ 



मतुसंद्हिता । ११४ 

बलस्य स्वाभिमसव स्थितिः कायार्थ सिष्टये । 
दिग्धं कीर्यते ब्ग धं षाड गुण्यगुणवेदिभिः ॥ १६९७ 
अ्थंसम्पादनायेच पौद्यमानस्य शुभिः । 
साधुषु व्यपदेयाये दिविधः संश्रयः खतः ॥ १६८ 
यदावगच्छेदायत्यामाधिव्यं भ् वमामनः। 

तदात्वे चाल्पिकां पोडां तदा सन्धिं समाये ॥ १५९ 
यदा प्रसशमन्ये त सर्वास्तु प्रसतोख शम् । 
अत्य च्छित तथाद्मानं तदा कुवीत विग्रहम् ॥ १७० 
यदा मन्येत भावेन ष्टं पुष्टं वलं खकम् | 

परय विपरोतंच तदा यायाद्धिपु' प्रति॥ १७१ 

यदा त॒ स्यात् परिक्षीणो वादनेन वलेन च| 
तदासौत प्रयब्नन शनेः सान्वयब्ररौन् ॥ १७२ 
मन्येतारिं वदा राजा सवेया घलवन्तरम् । 
तदा हिधा बलं कछत्वा साधयेत् कायमामनः ॥ १७ 

यदा परबलानान्तु गमनोयतमोभवेत् । 

तदाव॒ स्यत् चिप्र धाश्चिकं वलिनः इषम् | १७४ 

निग्र प्रसतोनांच कुव्यौदूयो\रिवलस्य च । 
उपसेवेत तं नित्छं सवेयनव्र गुः < यथा ॥ १७५ 
यदि तत्रापि ज्षम्यश्छेदोपं सखयकारितम्। 

सुनु इमेव तत्रापि निवि यङ; समाचरेत् ॥ (७६ 
सवोपायेस्तथा कुानत्रीतिकः ए्यिषीौपतिः। 
यथा द्ाभ्यधिका न स्यमि त्ोदासौनगत्वः ॥ १७७ 
आयतिं सवेकाथाणां तदात्वं च विचारयेत् । 
अतौतानांच सर्वेषां गुर पौ च तत्वतः ॥ १७८ 



मनुसंद्िता। 

त्रायर्या गुखरोषन्नस्तदात्वे सिप्रनिञ्चयः ॥ 

अतीते काव्धशेषत्नः गलतु मिनोनिभृयते ॥ १७९ 
चभेनं नाभिरन्दध्यम्मरंबोदासौन श्वः | 
तधा सवे संविदध्यादेष सामासिको नयः | १८. 
दादु खानमातिष्टेदरिराष्ट प्रति प्रमुः। 

तदानेन द्िषानेन यायादरिपुरं शनै; ॥ १८९ 
मागर पमे मासि यायाद् यातां महोपतिः। 
पालगुनं वाथ चट ना मासौ प्रति ययाबलम् | १८२ 
अन्येष्वपि तु कलेषु वदा पण्ेदूघ्रवं जयम् । 
तदा सावादिण्धद्ोब व्यसने चोल्यिने रिपोः ॥ १८१ 
करत्वा विभानं मूले लु यातिकेच यथाविधि) 

उपद्यासादटचैव चारान् सम्यजग्विधाच च ॥ {ध 
संगोध्य विदि मागे पडिघंच वलं खकम्। 
साम्परःविक्गकल्येन यायादरिपुरं शने: ॥ १८५ 

श्तेयिलि मिते च गूढ युक्ततरोभवेव्। 

गनप्रल्यति चस डि उष्टतरोरिपुः + १८६ 

दण्डव्य॒दरन लां वान्त थकरन वा। 
वरादमकरःन्ं द् चछच्छावा म॑रूडइनवा | १5७ 

यत्त सवमः द ततो रिस्तार्येहलम् । 

पङ्लन सेव व्यन् निग्र कद्धा स्वयम् ५ १८८ 

धप्पतिबलाध्यन्तौ स॑दन्तु नवे्येत्। 
र<; भवलागलत् माची तां लये च््षिम् ॥ १८ 

{., अ शदापयेदएषार् सनस जान् समन्ततः | 

सगर सुध च इगलानमभोस्ष्नत्रकारिगाः | १९० 



अनुस॑द्िता । १४ॐ 

संहतान् योध्येदल्पान् कामं विस्तारयेद्गहन् 1 

स्या वचश् चेवेतान् व्यरनव्यष् योधयेत् ॥ १९ 

व्यन्टनागश्वेः समे युध्येदनये नोौदिभस्तयः | 

ट्रगुखख्यारते चपरसिचमयुधंः सले ॥ १८२ 

कुषूनेवांख् मत्प्याख प्॑चालान् स्ूरस्नजान् | 
दोघार् नतृ'खेवा परानमग्रानोक्षेषु योधयेत् ॥ १८३ 
प्रव येश्लं व्यष्तांश्च, सम्यक् परीच्चयेत् । 

चे शद्ध विजानोयादसेन् योघ्यतामपि॥ १< 
टपषष्यारिमासोत राष्ट चा योपपौडयेत् । 
दूषयेचा ख सततं यषसात्रोदकंन्धनम् ॥ १९५ 

सिन्याशेव तडागानि प्राकारपरिष्दास्तथा + 
समवस्कन्दयेचेनं रातौ वित्रासयेन्तथा ॥ १८६ 
उपरजप्याटुपजपेद्ध्येतेव च तत्कषतम् । 
युक्ते च देवे बुध्येत जयग्रेपुरपेतभोः । १८७ 
साना दानेन भेदेन समस्तेरयवा श्यक। 
विजेतु" प्रयतेनारोच्र घु न कदाचन ॥ १८८ 

अनित्योविजयोवस्मा दृश्यते चुद्रमानयोः । 

प्रराजयश् संग्रामे तष्माट् युद" विवजेयेत् ॥ १९९ 
तयाखामप्यपावानां पृवाक्तानामसम्भवे। 

तखा बुष्येत सयतो विजयेत रिप्रन् यथा | २०० 

जित्वा सम्य्ूजयेह वान् ब्राद्धणां चेव घानिकान् । 
प्रदद्यात् परिहारा स्यापयेदभदानि च ॥ २.६ 
सवपघरान्तु विदित्वेषां समासेन चिकगेपिंतम्। 

स्थापयेत्तत्र तद श्वं कुथ्याच्च समयक्रियाम् | २०२ 



११८ मगुसंशिता । 

प्रमाणानि च कुर्बीति तेषां घम्यौन् यथोदिताम् ! 
रत्र पूजयेदेनं प्रधानपुरूषे; स्ट । २०१ 
भदानमग्रियकरं दानंच प्रयकारकम्। 

अभोष्ितानाम्थानां काले युकं प्रथस्यते ॥ २०४ 
सव करिंदमायत्तं विधाने दैवमानुषे । 

तयोटेवमचिन्त्यन्तु मालुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ 

सड वापि वेद् युक्तः सज्धि सत्या प्रयब्तः। 
मित हिरण्यं भूमिं बा सम्यश्यंद्धिविघं फलम् | २०६ 

पाशणिग्राहंच संप्रच्य तथाक्रन्दं च मणे 
मिवाद्यायःमल्नाहा यावाफलमवाप्र यात् ॥ २०७ 

हिर ण्यभूमिसं प्राप्तया पाधिंवो न तथे घते, 
यथा मित्र भ्रवं लबा छथ्मप्यायतित्षमम् ॥ : ०८ 
घभेन्ञच छतक्त च तुटप्ररतिमेव च । 

अनुरक्तं स्िरारभ' लघु मिनन प्रशस्यते ॥ २०९ 
प्रा्न' कुलोनं यूर रक्तं दातारमेवश्व। 
सछतन्न तिमन्त च कष्टमाइररि घाः ॥ २१० 
अयता पुष्टषन्नानं शौय्यं करुणवेदिता । 
श्योललच्ं च सतब्रसुदारौनगुण्णोदयः ॥ २११ 
सम्या य यप्रदां नि य' पशटहिकरोमपि । 

परित्यजे व्रपो भूमिमामाथंमविचारयन् ॥ २१२ 
भापदयं घनं रत्रेदारान् रवेषनेरपि । 
पामान सततं रचेद्टारोरपि धनेरपि ॥ २१२३ 

स्ट सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमोच्यापदो रणम् । 
संयुक्तां च वियुक्तां सर्वोपायान् लेह, घः ॥ २१४ 



मनुसं हिता । ११६ 

खपेतांरपुपेर्यच सर्वोपायांख छत्जथः । 
एतच्र्यं समाथित् प्रयतेताथ सिष्य | २१५ 

एवं सवेमिदं राजा स संमन्वा मन्तिभिः। 
ग्यायाम्यान्ञ त्वमध्या् भोक्तुमन्तःपुरं विथेत् | २१६ 

तवामभूते; कालत्रेरहार्यै; परिचारकैः। 
परि शोतमवादयमदयान्बन्त् विषापर्ेः ॥ २१७ 

विषप्रौ रगटेखास्य सवद्रव्या णि योजयेत् 
विषघ्नानि ज रश्व्रानि नियतोधारयेत् सदा ॥ ६१८ 

परोचिताः जियचेनं व्यजनोदकधूपनेः । 
वेयाभरणसं शाः स्एययुः समाहिताः ॥ २१९ 

एवं प्रयत्न" कुर्वोत यानशथवासनाशने । 

खाने प्रसाधने चेव सवीलङारकेषु च ॥ २२० 

खुक्तवान् विष्टरोचेब स्तीभिरन्तः पुरे सह । 
विद्ृत्य त॒ यथाकालं पुनः काव्याणि चिन्तयेत् । २२१ 

अल तञ्च सम्पः्ेदायुधौयं पुनजंनम् । 
वाहनानि च सवीणि शस्राणयाभरणानि च ॥ २२२ 

सर््याचोपा ख खणुयादन्तर्वेश्मनि स्तत् । 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां श्च चेष्टितम् ॥ २२३ 

गत्वा कक्चाम्रं न्य समनुन्नाप्य तं जनम्। 

प्रविशेदोजनायच खगीटतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ 

तत सङ्षा पुनः किंचिच् धघोभेः प्रहषितः। 
संविथेत्त यथाकालषुत्तिष्ठ च गतकङ्ञमः ॥ २२५ 



९२०. मुस्ता) 

एतदहिधानमालिष्दरोगः श्यिवोपतिः । 

अस टः सयेमेतनतू भत्यैषु विनियोजयेत् ॥ २२६ 

इति मानवे ध्मशाखे गुमोक्ायां संहितायां 

राजधर्मा नाम सप्तमोऽध्यायः 49 

अष्टमोऽष्यपयः। 

व्यवहारान् दिस्त बाह्ये स्ट पाथिवः। 
मन्तन मेन्तिभिखेव विनौतः प्रविभेत् सभाम् | ! 
तत्रा सौनः स्थितोवापि पाणिरद्यम्य दच्विखम् । 

- विनौतवेथाभरणः पश्येत् कावा कायिणाम् ॥९ 
त्यहं दे यदे शास्रे हतुभिः। 
अश्ाटथरु मागपु निवडानि यक् थक् ॥ २ 

तेपामायस्णादान निःचेपोऽखामिविक्रयः! । 

सम्भूय च समुलानं दत्तस्यानपकमं च | ४ 
वेतनस्येव चादामं संविदश्च व्यतिक्रमः । 

क्रयविक्रयानुशयो विवादः सखामिपमालयीः ॥ ५ 

सोमाविवादधमेच् पारुष्ये दण्डवाचिके । 

स्तयं च सादसंचेव खोसंग्रदणमेव च | ६ 
खोपु"धर्मो विभागच दयतमाह्य ए च। 

पदान्यशादथेतानि व्यवदहारसख्ितावि् ॥ ७ 
एषृ स्थानेषु भूयिष्टं विवाद चरतां कृशाम् 

घम शाप्वतमासित्य ङर्यीत् कादविनिर्थंयम् । ८ 



मनुसंहिता} १२१ 

कडा खयवंन इर्त नृपतिः काथद्थ॑नम् ' 
लदा निबुल्ञगादिदंलं आद्मणं काथदथने॥< 
सोऽस्य काथाणि सम्पग्येत् सभ्णेरेव व्रिभिरतः, . 
सभामेव प्रविश्याग्रामासोनः सित एव वा ५ १० 
यस्मिन् देगे निषोदन्ति विप्रा वेदविदस्रयः । 
रान्नच्चाधिकूतो विहान् बह्मगस्तां सभां विदुः ॥ {१ 
धर्मो गिदस्त्वधरमेण समां ववोपतिठते । 

श्ल्यं चास्यन छन्तन्ति विद्यास्तत्र सभासदः ॥ १२ 

समांवान प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्लसम्। 

ब्रुवन् पिब्रुबन् वापि नरो भवतति किखिषो । ११ 
यत्र धर्मो द्यघम्ण सत्सं यत्राटृतेन च। 

न्यते प्रमाणानां हतास्तत्र सभासदः । १४ 
धमेएव दषो दन्ति धर्मोरक्तिःरस्तितः। 
तस्मादर्भो न इन्तव्योषा नो घर्मोहतोबघोत् ॥ १५ 
शपो हि भगवान् धमंस्तस्य यः कुरूते ह्यलम् । 
डवल तं विदुर बास्तषपदमे' न लोपयेत् ॥ १६ 
एकएव खुदम निधनेऽप्यनुयाति चः ! 

शरीरेण समं नाशं सवेमन्धदि गच्छति ॥ १७ 
पारोऽघर्म॑स्य कर्तारं पादः साकतिणश््च्छति । 

पादः सभासरः सवान् पादोरष्नानमच्छति॥ १८ 
राजा भवत्यनेनास्तु सुचखन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कत्तौर निन्दार्हो यत्र निन्यते ॥ १९ 
ज्छतिमाब्रोपजौवो वा कामं स्यादा द्मणतुवः। 
घमेप्रवक्ता गप्तेनेत॒ सद्र; कथं चन ॥ २० 

>© ० 



एश् मदुरूरिता । 

यस यदत हरते रादरो धरमविवैषनम् । 
तस्य श्ञोदति तद्रा" पष गौरिव पष्ठतः ॥ २१ 
यद्रा" ग्यूदभूविष्' माप्ठिकाकान्तमहिलम् । 

` विनश्चत्छाद् तत् शत्च दुगि सव्याधिपौडितम् । २९ 
 धर्माखममधिष्ठाय खंबोताङ; समाहितः । 

प्रणम्य लोकपालेग्य, कादघंनमारमेत् 1 २१ 
अयानयौ उभौ जहा चम चमौ च केवलो । 
वशक्रमेण खर्वाणि पश्येत् कायाय कायिणाम् । १४ 
वादं तिं भावमेिङ्कभवमन्तगे तं टाम् । 
खरषर्याङ्िताकारेरसुषा २ष्डिन च + २५ 
अकारे ररिङ्खते गत्या चेटयः. भाषितेन च । 
नेतवक्षविकारे ख ग्डह्मतेऽन्तगंतं मनः | २६ 
बालदायादिकं रिक्षं ताबद्ाजाक्मालयेत्। 

वत् स सात् साषन्तो यावक्चातोतशे यवः ॥ २७ 
वथापुच्रा् चेवं स्पादरकयं निष्कला च । 
पतिव्रताखु च स्नौषु विधवाखातुराश् च | २८ 
सछौवन्तीनान्तु तासां ये तरेयुः खवान्धवाः। 
साञ्छिथाच्चोरदण्डन धाभिंकः एयिवौपतिः + २८ 
मन्टखामिवं रिकथं राला वन्द् निघाप्ेत्। ` 
अवक् तान्दाहरेत् खामौ परेण गृपतिषरेत् ॥ १* 
समेदर्मिति यो ह्ुयात् सोऽनुयोज्यो यथाविधि । 
संवाद रुपरंख्यारोन् सकामो तदटव्यमद्तति ॥ ३१ 
अवेदयानो नष्टस्य देश कालच तच्वतः । 
वशे पं प्रमाणं च ततृसमं दशम्ति | ३२ 



मदु्डिता) १९९ । 

ष्ारदीताथ षड भागं अन्टाधिगताद्पः | 
ङ्म हाद वापि सतां धममनुखूरम् | ६९४ 

भग्टाधिगतं द्रशय' तिष्ठेह दुक्त रधिहितम्। 
यास्तन्र चौराम् ष्टीयात् सान्राजेमेन घातयेत् ॥ १४ 
ममायमिति यो हुयाबिधिं सत्येन मानवः । 
सस्यार्दीत षड़. भागं राला हादयमेष वा ॥ ६५ 
अन्टतन्तु वदम् दण्डः स्यविन्तिव्याचमष्मम्। 

तथ्यव भा निघाणस्य संखयायास्मोयसी कलाम् ॥ १६ 
विहस्त ब्राह्मण्यो हृष्ट पूर्वोपिजिष्ितं निधिम् । 
प्मयेषतोऽपादरीत सवेस्याधिपतिदटिं सः ॥ ६७ 
यन्तु पण्येन्निधिं राणा पुरायं जिह्हितं चितो । 
तश्मात् हिनेभ्योदष्स्वाम्" कोषे भै येत् ॥ १८. 

भिधिनान्तु एराण्ामां धातूनामेव च चितौ 
पस रमाग्रश्षणाद्राजा भूमेरधिपतिद्विं सः॥ १८ 
टातश्यं सरबर्णेष्यो रात्रा चोरेष्तं धमम्। 
राला तदुप्रहुश्लागखैरस्याप्रोमि किखिषम् + ४. 
जातिजागपदाम् घर्ममन् त्रेणोधमोख घमेषित्। 
समख कुल षले खम मिपादयेत् ॥ ४१ 
खानि कमणि कु्शणा दृरे सन्तोऽपि सानयाः। 
प्रियाभषन्ति सोकस्य घ से कम पयवद्टिताः.॥ ४२ 
जोतृपारयेत् खबं काणं राला माणमस्य पूरुषः । 
न च प्रापितमन्धेन भ्रसेदथे कथंचन ॥ 8३ 

यया नवत्बषटक्पाते द गस्य खगवुः पदम् । 
नयेत् तथाुमानेन धंमेस्य वपति, पदम् ॥ ४४ 



१२४ मनुसश्डिता 

सत्यमयच सम्पश्य दाल्मानमथ साचण्यः। 
देण रपं च कालंच व्यवहारविधौ खितः ॥ ४५ 
सह्राचरितं यत् स्यएषहामिकेख दिजातिभिः। 
तद् शङलजातौनामविरूद' प्रकल्ययेत् ॥ ४६ 
अधमय सिद्यार्थमुन्तमर्णोन चोदितः। 

दापये दनिकस्यायंम धमण हिभावितम् ॥ ४७ 
येद ख्पायेरथं खं मप्र यादुत्तमसखिकः । 
तेस्तेखूपायेः संख्य दाप्येदधमणिकम् ॥ ४८ 
धःय व्यवहारेण च्छलेनाचरितेन च । 
प्रयुक्ठः साधयेदर्थं एंचसेन. वलेन च + ; < 
यः स्वयं साघयेद्थभु्तमर्योऽ धमखि कात् । 
न रू राच्नाभियोक्तव्य स्कं संसाधयन् घनम् ॥ ५० 
अर्यःपव्यवमानन्तु कर द्धन विभावितम् । 
दापये इनिकस्थाधं दष्टे गण शक्तितः ॥ ५१ 
्चपडयेऽघमणयस्य देहीलयद्षष्य संसदि । - 
अ!भयोक्ता दिन्यं कग वान्यदुदिग्त्॥.२ 
देश्यं वच दिशति निदिश्यापङ्कते च यः;। 
यच्चा धरोत्तयनथ।न् विगौतान्रा वर्ध्यते ॥ ५३ 
अपरदिश्यापदेभ्यच नुनयसत्वपधायति । 
सम्यक् प्रिशतच्चाथं टट; सन् नाभिनन्दति ॥ ५ 
यसमराष्ये साल्िभिख रगे सम्भाषते सियः। 

निरूयमान प्रश्रच्च नेच्छेत् यखापि निष्यदेत् | ५५ 
ब्रु्दयुक्तश्च न ब्रूयात् उक्तच न विभ्ब्रवयेत्। 
न च पूर्वापरं विद्यात् तस्मादथीत् स हीयते ॥ ५९ 



ममुम॑द्हिता। १२८५ 

साक्िणः सन्ति मेत्यक्ना दिगेत्यक्रोदिश्च्र यः 

धमेस्यः कारणरेते्होनं तमपि निदिशेत् | ५७ 

अभियोक्ता न चंदू ब्रुयाह्गध्योदण्डच्च धमतः । 

न चेतिपक्तात् पवूयादम प्रतिपराजिवः ॥ ५८ 
योयाक्च्िङ्ृवौताथे मिच्या यावति वा वदेत् । 
तो बरपेण द्यधमेन्न दाणौ;तदिगुण' दमम् ॥ ५९. 
पृटोऽप्ययमानस्तु छतावद्छौ घनेपिणा । 
चवर; सात्तिभिर्षाव्योद्टप्राह्मणसन्निधौः | ६० 
याहा धनिभिः काया व्यवहारेषु सालिणः। 

ताहयाम् सम्प्रवच्छामि यथाबाच्ण्टतंच ते; ॥ ९१ 
गटडिणः पुच्िणों मौलाः क्षत्रविर् ख द्रयोनयः । 
अथ्ये क्ताः साच्छमरन्ति नये केचिदनापदि ॥ ६२ 
अप्राः सवषु वख्षु काय्यां काथ्वषु सास्ति: 

सवषमविदोऽलुब्धा विपररोतांस्तु वज वेत् + ९१ 
नायस्षखखवल्िनो नाप्ता न सहायवान वरणः) 

न हशटदोषाः कत्तेव्या न व्याध्या्तषी न दूषिताः | ६४ 
न साक्ती दपतिः कार्य्यो न कारूककुश्ौलवो । 
न खोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गभ्योविनिमतः ॥ ६५ 
नाध्यधौनो न वक्तव्यो न द स्यनेविकमे रत् । 
नद्यो न शिशनको नान्यो म विकलेन्द्रियः ॥.६९ 

नार्तो न मत्ता.नोन्मन्तो न च्ृत्तष्णोपपौडत; । 
न खमारत्तो न कामार््तानक्रघो नापि, तस्करः | ९७ 
खोणां साच्यं ख्यः कुबधदिजानां सहा हिजाः 
ग्बूद्राश्चसन्तः सखूदाणामन्लानामन्ययोनयः|॥-६८ 



१२६  मरुरंडता। 

अनुभादी ठ वः कचित् कुखात् साशं विवारिनाम्। 
अत्तवसश्वरण्ये वाशरौरष्ापि चात्थये।॥ ९५ ` 
लखिवाप्यसन्भदे का बालेन गिरेर वा। 

, चिष्प्य बन्धूना बापि कासेन भलकेन वा ॥ €° 
वालहत॒राष्या च खाच्छेह् वदरा ष्पा । 

जानीवारस्िरां वाचभूत्सिक्तमनसखान्धया ॥ ऽ! 
साहसेषु ष्व एरषेषु यसंगप्रहणोषु च । 
वाग्दखयोश् पाड्ष्ये म षरीेतः सान्तिषः | ७२ 
वहत्वं परिण्टज्जीयात् शाति घे नराधिपः, 
समेषु तु गु्ोत्सशान् गुर से हिनोन्तमाम् ॥ ७ 

समक्षरथंगात् साच्य' श्रष्णाचेव सिष्यति। 
तव सत्यं हुवन् साची धमीर्धा्यां म द्यते ॥ ७४ 
सा दषटश्छतादन्धद्ित्ुवद्रभसंसदि। 
अवाल्मरकमम्ब ति मेत्म सगौ होयते॥ ७५ 
यवानिव शेऽपोचेत श्रष्याहापि किचन । 

 शश्स्यव्ापि तदू ब्रूयाद् वयाहं यथाख्रुतम् । ७६ 

एकोऽलुब्धस्तु सारौ सदद्व: यथ्योऽपि न लियः । 
सीव रख्थिरतवास् दोषेखान्येपिये ठता; ॥ ७ 
स्वभावेनैव यद् बरूबुसतदूराक्च' व्यबहारिकम् । 
अलो यदन्धदिब्रूयदमी य अदसायं कम् ॥ ०५ 
सभान्तः साविणः प्राप्तानि प्रत्वयिंसत्रिधो । 
पाडि वाकोःशुदष्नौत विधानानेन सान्वयम् ॥ ८ 
यदू इवो रमयोरधेश्य कारयेन् चेत भियः । 
तदब्ूत सें सत्येन बुभाकं श्त साश्िता । ८* 



मवुर्खश्तिा । (९१४ 

स्ट साश्ये सुषम् सात्तो लोकानाप्रोति पष्छणाम् । 
इड चागुकमां कौञ्ि षागीषा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ 
खाच्य{गरतं वदन् पावेध्यते बारूथेभं शम् । 

विवशः अतमालातोस्तस्मात् साच्यं बदेहतम् ५८२ 
सत्येन पूवते साक्ो घमं; सत्येन बते । 
तश्मात् खलं डि वक्घष्यं सवेव्षु साशिभिः । ८१ 
साम्नैव न्नाननः सक्तो गतिरामा तथानममः। 
मावमंख्ाः खमामान कणां सािशसुक्नमम् ॥ ८४ 

मन्न्ते वे पापष्टतो न कञ्चित् पण्यतोति ग् । 
तास्त टेवाः प्रपण्यन्ति खस्य वान्तरपृरषः ॥ ८५ 
द्योभू मिरापोद्रदयं चन्द्राकर्मैम्निवमाभिलाः । 
रातिः सभ्ये च घमंख दकलश्राः स्बेदेडिनाम् ॥ ८६ 
देवबाहमश्यसािध्ये साशं एच्छहतं हिजान् । 
उदश्नखान् प्राश्चखान् बा पूृकमह वे एचिः शचीन् ॥ ८७ 
होति नगम एच्छत् सल्य बरूहौति पाधि वम्। 
गोवौलकांचमेवश्य' अद्र सवस्तु पातकः ॥घ्ट 

अद्मप्रोयेखमतालोकाये च सोवालघातिनः 
मितट्हः छतन्तष्य ते ते स्युन्रु वतो मषा | ८९ 
ऋवाप्र्ति यत्कि चित् पुण्छ भद्र त्वया छतम् । 

तत् ते स एनो गच्छेटूयदि ब्रूयास्मन्धया ॥ ८ 
एकोऽहमस्मोत्बामानं यन्त्व' कश्याण मन्यसे । 
मित्य' खितस्त इष पु्यप्यपेशिता सुजिः ॥ ९१ 
यमो वैवखतो देवो यस्तव ष इदि हतः । 
तेन चेदविवादस्त मा गङ्गां मां करन् गमः ॥९२. 



१२८ मनुसंहिता ` 

नग्नो पुणडः कपालेन भि्लार्थो चुद्पिपास्तिः । 
अन्धः शत् कलं गच्छेद् यः साच्यमदृतं बदेत् 1 ९३. 
अवाकशिराश्छमष्यन्धं किखिघो नरकं व्रजेत् । 

यः अश्र" वितयं ब्रूयात् टः सन् घमेनिश्चये ॥ ९४ 
 .अन्धोमत्स्यानिवास्राति स नरः कणर्टयोः-सह 1 

यो माषतेऽ्थवे कस्यमग्रत्यच्चं सभाद्तः ॥ ९५ 
खस्य विहान् हि वदतः त्तेतरत्तो नाभिशङते । 

तस्मात्र देवाः ओेरयांसं लोकैऽन्धं पुरूष विदुः ॥ २६ 

यावतो बान्धवान् यस्मिन् न्ति साच्छेऽटतं वदन् ! 

ताक सह्या तस्मिन् गृण सौम्यानुपूवेशः ॥ <७ 
पंच पण्वगृते हन्ति दश हन्ति गवारृते | 

शतमश्ादृते हन्ति ससरं पुरुषार्ते ॥ ९८ 

न्ति जातानजानांच्च दिर ग्यार्थेऽगृं वदन् । 
सवं भूम्य कृते डन्ति मास्म भूस्यवरतं वदौः | ९९ 

अपठ, भूमिवदित्याहइः स्तां भोगे च मेने । 
अनं षु चेव रन्नषु सर्वेष्वश्ममयेषु च ॥ १०. 
एतान् दोषानवेच्छ त सवीनरृतमाषणे । 
यथाश्रुतं यथादृष्टं सवेमे वाल्सा वद् ॥ १*१ 
गोरक्षकान् वाणिजिकांस्तथा कारूकुशोलवान् । 
मरे्यान् वा षिका चेद विप्रान् ख दरवदाचरेत् ॥ १०२ 
तददन् घमेतोऽथेषु जानह्नप्यन्यथा नरः । 
न स्वगृच्च7वते लोज्ाद'वीं वाचां बदन्ति नाम् | {० 

्पूदविर क्षत्रविप्राणां यतर््तोक्तौ भवेद्घघः । 
तत्न वक्तव्यमटतं तदहि सलत्यादिशि्ते | १०४ 



अशुसंष्डिता 1 १२९ 

कामूरैबत्ये च चकूभियजेरंस्ते सरसखतौम् । 
अटृतस्येनसस्य कर्वाखानिष्कतिं पराम् । १०४ 
कुमा ष्डवीपि जुषयाद् एतमम्नो यथाविधि । 
खदित्युचा वा वारुख्या वू पचेनान्देवतेन वा ॥ १०६ 
त्िषक्तादनुवन् सच्छण्णादिषु नरोऽगदः, 
लहणं प्रप्र यात् सें दथ वर्ध॑च सवेत; ॥ १०७ 
यय दृश्येत सपादाटुक्रवाक्यष्य साक्िणः। 

रोगोऽन्निन्नतिमरणब्णन्दाणोदमंच सः ॥ १०८ 
असासिकेषु त्वेषु भियोविवदमानयोः । 
न विन्टंस्तत््वतः सत्य" ्पयेनामि लग्येत् ॥ १०९ 
मपि भिख देवे च्च काशां शपथाः कताः । 
वश्चिश्चापि अपथं पपे पेयवने खये ॥ ११० 
न टथा शपथं कु्धात् खल्येऽप्यथं नरोवुषः । 
था हि शपथं कुवन् परेत्य चद च नश्यति ॥ १११ 
कामिनोषु विवाहेषु गवासभच्छं तथेन्धने । 

जाह्यग्पाभ्य पपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥ ११२९ 
सत्येन थापेद्धप्र' ज्षत्ियं वाहनायुधैः । 
गोषोजकां चने देश्य" स्द्र सवस्तु पातकः ॥ ११२ 
अग्निं वा हारयेदेनमप् चैनं निमञ्जयेत्। 
एुचदार व्य बाप्येनं शिरांसि खथेयेत् यक् ॥ ११४ 

यमिद्रो न ट्इत्यम्निरापो नोन्मज्जयन्ति च । 
न चान्तिष्च्छति सिप्र सन्नयः शपथे एत्व; | ! १५ 

वत्स य ्यभिगस्तस्य पुरा स्वात्र यवौयसा । 
[१५ क् 

नाजिद दाह रोमापि सत्येन जगतः स्पृशः | ११६ 
०9 



११० मंनुसंष्डिता । 

यद्िन् वज्जिन् विवादे तु कौटसाद्छं शतं भवैत् ! 

तत्तत् काग्बं निवर्तत कतं चाथलतं भषेत् ॥ {१९ 
लोभागोहादयान्ये्ां कामात् क्रोधाश्षयेव च । 
अं ्रानाहालभावाच्च साच्छं वितथतुच्यते ॥ {१८ 

 एषामग्धतमे स्थाने यः साच्छमन्टतं वदेत् । 

तस्य दणडविगषास्त॒ प्रवच्याम्यरुपूवं यः । ११८ 

लोभात् स्ख दण॒द्यस्त नोत् पवन्त॒ साहसम् । 

भयादौ मध्यमौ दण्य्यौ मेत्रात् पृवं चठगु श्यम् ॥ १२० 
कामाहशगुणं पूव क्रौषाभ् विगुणं परम् । 

अश्रानादृरे शते पूय वालिष्टाच्छततव ठु + {२१ 
एतानाईइः कौटसाच्छे परोक्ञान् दण्डान् ममोषिभिः। 
धर्म स्मायभिचाराधंमधम नियमाय चं | {२३ 
कौटाच्यन्तु कुर्वाणा सीम् वीम घाभिंको कृपः । 

प्रवासयेहणडयितवा बराद्मणन्तु विवासयेत् ॥ १२१ 

दथ स्थानानि दण्डस्य महः खायग्धुऽबोबवौत् । 
तरिषु वर्थेष यानि ष्युरल्षतो बद्मणो व्रजेत् ॥ ! २४ 
उपश्यपुदरं जिष्ठा स्तौ पादौ च पंचमम् । 
चच्चुमौसा च कर्णौ च घनं देषस्छथव च | {२५ 
अशुवग्धं परिश्चायो देशकाले ख तश्वतः । 
सारापराधौ चालोक्य दण्णडं दणष्यषु पातयेत् ॥ (२६ 
अधघभेदण्डनं लोके यथोप्र' {कौक्तिंनायनम् । 
अ खम्धेव परत्रापि तस्मात् तत् प्टिवलैयेत् | १२७ 
अदश् पान् दण्दयन राजा दणष्यं चेवाप्दण्डयन । 
अवथोमडदाप्रोति नरवं चेष गच्छति ॥ १२८ 



मनुस॑शिता। १११ 

षाग्दण्डं प्रमं कुधारिग्दष्यूडं तदन्तरम् । 
छतों धनष खन्तु वदणयडमतः परम् ॥ १२९ 

वेनापि यदा खेताचिग्र्ोतु' न शक्र यात्, 
तरेषु सर्वमथ्येतं प्रचुद्धीत चतुष्टयम् । ११. 
लोसंव्यवहारायं याः संच्राः प्रथिता शूवि। 
तासरस्प्यसुव्णौनां ताः प्रवच्यामयेषतः + १२१ 
जालान्तरगते भानो यत् सक्छ द्यते रजः। 
प्रथमन्ततप्रमाश्ानां वसरेण" प्रजद्यते | {१२ 
त्रसरेणवोऽष्टौ विन्नेया लिक्षैका परिमाणतः । 
ता राजसषेपस्तिसस्ते व्रयोभौर सपः ॥ {१९ 
,सषपाः षट् यवोमध्यस्ियवग्े कलर णलम् । 
प॑वल्णलकोमाषस्ते खवणंस्तु षोड़श ॥ { १४ 
पलं वणी खारः पलानि धरणं शय । 
डे छ ष्णले समते विश्यो रोयमाषकः । ११५ 
ते षोड़य स्याइर णं पुराथंवव राजतम् । 
का पणस्तु विश्नेयस्ताभ्निकः कापि कः पणः ॥ ११६ 
घरणोनि द्र न्नव; शतमानस्तु राजतः। 
चतुः सौवणपिंकोनिष्को विन्न यस्तु प्रमाणतः ॥ ११७ 
पणानां रे शते साहं प्रथमः खाहसः खतः। 
मध्यमः पंच विन्य: सषखन्छ व चोलमः॥ ! शद 
ऋषे देये प्रतिन्नाते प॑वकं यतमडति। 
भपहवे तदृहिगुण' तन्मनोरनुशासनम् » ११८ 
वथिष्टविष्डितां टि" खुलेदिन्सविवदि नौम्। 
अथोतिभागं गक्ञोचान्ासा हाद पिकः यते | १४० 



१२२ मनुसंष्िता । 

हिक शतंवा खद्लौयात् सतां ध^मतु्मरन् । 
हिकं शतं दि बह्लानो न भवत्यथ किख्िघौ ॥ १४१ 
हिकन्तिकचतुष्क' च प॑चवःच शतं समम्। 

मासस्य टदि' ह्णीयादणणनामलुपूरव शः ॥ १४२ 
न त्वेवाधौ सोपकारे कौसोरीं रदिमाप्र यात् 
न चाधेः कालसंरोधान्रिसर्गोऽस्िन विक्रयः॥ १४२ 

न भोक्तयोवलादाधिु ्नानोटद्धिसुतङ्जेत् । 

मूसखेन तोपयेचनमाधिस्तं नोऽन्यथा भवेत् ॥ १४४ 
अाधिद्छोपनिधियोमे न कालात्ययमर्हतः । 
अवहार्यौ भवेतां तौ दीऽकालमवसख्ितो ॥ १४५५ 
सम्म्ोत्या सुन्यमागानि न नशन्ति कदाचन । 
घेनुरूष्रौव दन्न लोयच दम्यः प्रयुज्यते ॥ {४६ 

यत् किंचिदछवषपणि सन्निधौ पे्तते धनौ । 
मुत्यमानं परे स्तष्णोनस तल्ब्धमदेति ॥ {४७ 

अ जड््छेरपो गरो विषये चाख्छ भुज्यते । 
भग्न" तद्यवदहारेण भोक्ता तदूद्रव्यमति ॥ १४८ 
अधिः सोमा बालघनं निचतेपोपनिधिः खयः } 
राजस ओोलियखच्च न भोगीन प्रणश्यति | १४९ 

यः खामिनाननुन्नातमाधि मु कीः विद्श्लश् ' ।* 
तेना टद्विमोक्तव्या तस्य भागस्य निष्कतिः ॥ १५. 

कुशषीदटदिरदेगुख्यं नात्छेति सरृदाता । 
धान्ये सटे लवे वाद्यं नातिक्ञामति पर॑ंचताम् | ५१ 
छतानुसारादकिका व्यतिरिक्ता न सिष्याति। 

 कुसोदपथमाडइस्त' पंचकं यतमद्ति ॥ १५३ 



मनुसंहिता) ११३ 

नातिसांबतसरीं टि न चाशा पुनरईरेत्। 
चक्रतः कालटष्िः कारिता कायिकाचचया | १५२ 

ऋण" दातुमशक्रोयः कक्तमिच्छेत् एुनः क्रियाम् । 
स दत्वा निजितां टि' करण" परिवत्तयेत् ॥ १५४ 
अटथ यित्वा तत्रेव हिरन्य" परिवन्तयेत् । 
यावतो सम्पवैददिस्तावती दातुमरेति ॥ १५५ 
चक्रटद्धसमारुटो दे शकालबव्यवद्ितः । 

अतिक्रामन् देशकालौ न ततृफलमवाप्र यात् । १५६ 
समुद्रयानकुशला देशकरालाथंदथिंनः। 
श्यापयन्तितुयां डि सा तवाधिगमं प्रति॥ १५७. 

यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठ दथ नाये मानवः । 
अदथेयन् स तं तस्य यच्छेत् खधनाहणम् ॥ १५८ 
प्रातिभाव्यं ठथादानसाक्तिकं समैरिकंच यत् 
दणड शरकावथेषं च न पुत्तोदातुमङति । १५९ 
दथंनप्रातिभाग्ये त॒ विधिः स्यात् पृवंचोदितः। 
दानप्रतिसुवि प्रेते दायादानपि दापयेत् ॥ १६० 

अदातरि पुनदौता विन्नातप्ररूताटणम् । 

पश्चात् प्रतिसुचि प्रेते परोष्ठेत् केन इतना । १६९ 
नरादि्टघनश्चेन्त प्रतिभूः स्यादलं घनः। 
सखघनादेव तष्टाच्निरादिष्टदति खिति; ॥ {६२ 

मन्तोात्तान्तीष्मधोमे बलेन स्थविरेण वा । 
असम्बदसतच्यैव व्यवहारो न सिति ॥ १५३ 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यत् प्रतिष्ठिता 

वद्िखेडाथते घमौज्ियताहयवदारिकात् | १५४ 



{ १४ मतुरंश्िता । 

योगाघमनविक्रोतं योमटानप्रलिग्रहम् । 
वव्र वाप्युपधिं प्त ततृसवे विभिबक्ं येत् ॥ १ ५५. 
ग्रहीता यङि मः ष्यात् कुरम्बार्थे कतोगव्ययः । 
दातव्यं बान्धवेस्त् स्यात् प्रविभक्गरपि खतः ॥ {१६ 
कुटुम्वार्थःष्यषौनोऽपि ब्यवदारं यमाचरेत्। 
स्रेथे वा विदेशे वातं ज्याया विचारयेत् ॥ {६७ 
यलाइ्तं बलादूक्त' वलादूयशापि ठेखितम्। 
सवम् बलकृतानथौनहनाश्मदुर ववत् ॥ {६८ 
नयः पराथ क्तिश्यस्ि सासिष्चः प्रतिभूः कुलम् । 
चत्वार स्तू पचोयन्ते विप्रभाष्योवशिकषनृपः ॥ १६९ 
अनारेयं नाददौत परिच्लौणोऽपि पाथिषः। 
नयादेवं सण्टहोऽपि स॒च्छममप्यथमुत्र्लेत् ॥ {९० 
अनादेवत्य चादानादादेयस्य च वणेनात् | 
दौवेल्यं खाष्यते राच्च स प्रत्येह चव ण्यति । १७१ 
स्तादानाहसंसगगष्वववलार्माच रक्षण्त्। 
वलं सच्ायते राः स प्रत्ये च दर्देते | {७२ 

तस्मादूयमद्व खामो खयं हित्वा प्रिचाप्मिये । 
वततत याम्यया र्या लितकोधोलितेन्द्रियः ॥ {७१ 
यस्वघमेण कााणि मोहात् कृयावब्रराधिपः । 
अविरान्तं दुराद्मानं वये कुबेम्ति यवः 1 १५४. 
कामक्रोधो त॒ संयम्य योऽखरैन् बर्मेण पष्यति । 

प्रजास्तमतुव्तन्ते सभुद्रमिव सिन्धवः | १७५ 

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेदनिकं शपे । 
स रान्ना तश्चतभगं दाप्यस्तस्य च तहनम् | १७६ 



 भतुसंहिता ! ११४ 

धामणापि समं कुश्चारनिकाधा्धमर्थिंकः । 
समीऽवक्ग्लातिस्त ददयाच्छेवां सतु तच्छमे; ॥ १७७ 
्रनेन विधिना राजां मिधोकिवदतां शृखाम् | 

साक्तिप्रत्थयखिडणि काथाणिं समतां नयेत् । १३८ 

कुलजे टन्तसम्यत्रे धमे न्न सत्धवादनि । 
स हाप्ते धनिन्याच् निक्षेपं निशिपेद्.च ; । १७९ 
यो यथा निशिपेशस्ते वमे यस्य मामः 
स तयेव ग्रहतब्यो वथा दायस्तथा ग्र; ॥ १८० 
यो जिक्तेपं याश्यमागमोभिचेप् म प्रयच्छति 
स याच्यः प्राडि वाकेन त्रिष् रसब्िधौ ॥ १८। 

साच्छभावे प्रथिधिभिवंयोशुपसमन्बितेः , 
अपदेगे च संन्यस्य हिरण्यं तख त्वतः ॥ १८२ 
स यदि प्रतिपद्येत यथाग्धस्तं बधाश्नतम् । 
न तत्र विद्यते किंविष यत् पर रमिश्युव्यते ॥' {८२ 
देषां न दध्ादू यहि त॒ तहिरग्छं यथाविधि। 
खमो निष्ट दाणः स्यादिति मस्य धारणा ॥ १८४ 
निकपोपनिधौ नित्वं ग देषौ प्रत्यनन्तरे । 
नश्यतोविनिपाते तावनिपाते लनाथिगौ ॥ १८१५ 
खयनेव त॒ योदद्यान्भृतस्य प्रत्धमन्तर । 
म स रान्नाभियोक्तष्यो न निष च वन्धुभिः ॥ {८६ 
अ च्छलेनेव चान्विच्छेश्षमथे प्रीतिपूर्वकम् । 
षिचाय तस्य वा दन्नं सार व परिसाधयेत् ॥ {८७ 
निचेपेऽषु सरेषु विक स्यान् परिसाधने । 
समुद्रं नाप्र यात् किंचिदूवदि तस्मान्न संहरेत् | {८८ 



९६६ अनुसंहित! 

चोरे हतं जलेनोढमन्निनां दग्धमेव वा । 
ज ददादूवदि तमात् स न संहरति किचन ।॥ १८६ 
निततेषप यापशन्तमैरमनिन्े ्ारमेव च । 
ख्रुपायेरन्ब्ेपये वव वे दिके; ॥ १६० 
निक्ष नापंयति यच्चानिकिप्य याचते । 
ताबमो चौखच्छायौ दाप्यो वा ततृरमं दमम् ॥ !६। 

` निप ापन्न रं तत् समं दापये्मम् । 
तथोपनिधिहत्तीरमविद्धेषेण पाथिवः | १९२ 
उपधाभिख यः कञ्चित् षरद्रव्य' दरेत्ररः। 
ससहायः ख इन्त्यः प्रका विदिषेवेधे; ॥ १८३ 
निन्तेपो यः छृतोयेन यावं कुलसब्रिघौ । 
तावानेव ख विज्नयो विह्वबन् दण्डम दति | १८४ 
मियोदावः कतोयेन खहोतोमिवणएव वा । 
भिथएव मदातव्योयया दायस्तथा ग्रहः ॥ १९५ 

नितिप्तस्य धमस्ये वं प्रीत्योपनिह्ितस्य च । 
राजा बिनिशेयं कुथादल्तिखन्रयासधारिणम् ॥ १८५ 
विक्रोष्योते परस्य खं योऽखामो खाम्यसरम्मतः। 
न तत्रयेत साच्यस्तु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥ १९७ 
अवदाय भवेेव सान्वयः पट् रतं दमम् । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राः स्यएचौरकिखिषम् ॥ १८८ 
अस्रामिना कतोयसतु टायोविक्रय ए वा। 

अतः स त॒ विज्ञयोव्यवहारे वथा खिति; ॥ १९८९ 
सम्भोगोहश्यते यत्र न हण्यतागमः कचित् । 
अगमः कारणं तत्न न सम्भोग इति खिति; ॥ २१० 



भयैखंिता । १ २७ 

शिवक्रयोदूयो धनं किं चिदृग्टल्ीयात् कुलसन्निधौ । 
क्रयेण स विश ह न्यायतोलंभते घनम् ॥ \ ०१ 

अथ सूलमनादहाय ̀  प्काशक्रयश्योधितः। 
अरय थोसुच्यते राक्षा नाणटिकोलभते घनम् ॥ २०१ 
नान्यदन्येन संखष्ट सपं विक्रयमष्टेति । 

नषवस्ारंनचखन्यनं न दूरेन तिरोहितम् ॥ २०१ 
अन्यां चदश वित्वान्या वोढृ. : कन्धा प्रदौयते ! 
उभे ते एक्रशर्क न वडेदित्यबन्रौवुः ॥ २०४ 
नोन्दत्ताया न कुष्ठिन्या न च या खश्मेथुना । 
पूर्वे टोषानभिष्याप्य प्रदाता दणडमदहेति ॥ २०१ .' 

ऋत्विग् यदि स्तोयज्ने सवकम परि हापयेत् । 
तद्य कमतुरुपेण देयोऽ"शः सह कन्त. भि; ॥ २०६ 
दक्तिणाखू च दत्ताख् खकमे परि हापयन् । 
छत्श्रमेव लमेतांशमन्ये ~व च कारयेत् ५ २०७ 
यस्मिन् कमेणि यास्तु स्यरुक्ताः मत्यङ्दस्षिणाः । 
सएव ता खाददीत भजेरन् सवं एव वा | २०८ 

रथं हरेत चाध्वय्युबह्मा धाने च वाजिनम् । 
षोता वापि हरेदण्वसुद्राता चाच्यनः क्रये ॥ २०९ 
सर्वेषाम नोमुख्यास्त दद्व नाहि नोऽपरे । 
नोचिनस्त,तौयांाञखातथो याश्च पादिनः ॥ २१ 
सशय खानि कर्माणि कुवेहिरि मानवैः, 
अनेन विधियोगेन कत्तग्यां प्रकस्पयना ॥ २११ 
धर्माय येन दन्त" स्मात् कस्ये चिदूया चते धनम् । 
पश्चाच्च न तथा तत् स्यान्न देच तस्य तदेत ॥ २१२ 

>०्द् 



११६ सतुसंश्िती , 

यदि संसाधयेत्त तुदषघ्लोगेन वा पुनः 
रान्ना दाणः रबी स्यात्त्य सोय निष्कृतिः ॥ २ ११ 
दत्त<षोदिता धम्या यथावदनपक्रिया । 
अत ' प्रवच्छामि वेतन खामपक्षियाम् ॥ ९१४ 
षतो नार्तान कूथादूयो दत् कमं यथोदितम् । 
सं दण्डाः छ रलान्यथै न देवं चास्य वेतनम् ॥ २१४ 
त्तस्तु कुथत् ख्यः सन् यथामाषितमादितः । 

सदध॑स्यापि कदलस्य तक्घमेतेव बेतनम् ॥ २१५ 
यथोक्तमा रैः खस्योवा यस्तत् क्र^ न कारयेत्। 
न तख वेतनं देवमत्मोन सखापि कमणः ॥ २१७ 

एष धमो ,खिलेनोक्तो वेतनादानकमे णः । 
अतपर ' प्दच्छ (मि धम, समयभेदिनाम् ॥ २१८ 
यो ग्रामदे यसंघानां छत्रा सत्येन संविदम् । 
विसंषदेश्रपेलोभात्तं राष्रादिप्रवास्येत् ॥ २१९ 

निग्टद् दापयेचैनं समचब्यःमचारिणम् । 
चतुः खवरैन् षड़शिष्वाञ्कतमामंच राजतम् ॥ २२० 
एतं द्गडविधि वुरयी दामि कः एयिवोपतिः । 

ग्रामजातिससू दषु रखमयव्यभिवा{रिखाम् ॥ २२१ 

्रोत्वा विक्रीय"वा चिद् यस्य ् ादुश्योभदेत्। 
सोन्तदं याडात्तदरव्यं दद्यादवादरोत वा २२२ 
परेणतु द्यारय न ददयान्रामि दापयेत् । 

आएटानोददशेव रान्ना दद्यः शतानि पट् | २२३ 
पद्वु सोध्तीं कस्धामनमारयाय प्रयच्छति। 

तय कुययाब्रुपार ण्ड सय प्रविं प्रणान् ॥ २२४ 



 मतुनाता। १६९. 

प्फन्यतितु यः कन्यां बरूयाद षय मानवः। 
स शतं प्राप्र याद्रएड' तस्या दोषमदथयन् ॥ २२५ 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्याखेव प्रतिहिताः । 

नाकन्धाषु कचित् त्रां लुषघ. क्रियादि ताः ॥ २२६ 
पाशिग्ररखिका मन्वा जियतं दारलक्षणम् । 

भें निष्ात् विज्ञेया बिदद्धिः स्म पटे । २२७ 

यस्मिन् यच्िन् कते कायं यस हानुशयोभवेत् । 

तमनेन पिधानेन धम्यं पयि निवेगयेत् ॥ २२८ 
परष्ष्वाःमनःरव पालानांच व्यतिक्रम । 
विवादं सश्प्वच्छाम यथावदभं तच्छतः ॥ २२९ 
दिवा वक्तव्यता पाले गात्रौ स्वामिनि तदहे । 
यो गत्तेमेऽन्यघा चेत्त पालोवक्गव्यनानियात् ५ २१९० 
गोपः च्ीरश्तोयस्ुस दुद्ादतोवर7ए । 

गो खाम्यहुमते सलः सा स्यात् पालेथते शतिः । २३९१ 
नष्टं विनष्ट छमिभिः ष्ठद्धतं विषते खटतम् । 

दीनं ए^षङारेण प्रदद्यात् पाल एतु) २३ 
विवुखतुदतंयौरे नपराखो दातुमहेति} , 
खददेरीच राजेतर सासन: खय शंसति ॥ २१३ 

कण(च.+ चवानांच्वःस्त खायु9 रोचन्तम्। 

प एषु खासिनां दद्याग्मतेषवप्याम दत् २६४ 
ञापिङ्े तु खंरडे टेः पाले लनायनि। 

यां श्रन्तद्य टकोन्हन्यात् पाले तत् किस्विषं भत् ॥ २१५ 
ताखाचेदवष्द्यानां चरन्तीनां {मघोने 
यासृत्घ्न.त्य टकोरन्धान्र पारस्ट्व करूष "२३६ 



१४०. | मनुसंहिता । ̀  

धनुःशतं परसेशारोग्रामस्य स्यात् समन्ततः 1 
श्ग्यापातास््रयोवापि विगुणोमगरलय तु। २१७ 

तनापरि्टतं धान्यं विहस्य: पशवोयदि । 
न तवर प्रणयेदण्ड" नृपतिः पणरल्षिगाम्॥ 

ठतिं तत प्रकुवोत यामुष्रोन विलोकयेत् । 

छिद्र च वारयेत् सवं श्न्दरूकरमुखानुगम् ॥ 
पथि सेल परिठते ग्रामान्तोयेऽथ बा पुनः । 

सपालः शतदण्डाहो विपालान् चारयेत् पञ्यून् | 

चेलेष्वन्येषु तु पशः सपादं पणमद्ेति । 
सवंव्रतु सदो देव. चेविकस्येति धारणा । 
अनिह गादा गां सतां टषान्टेवपम्पू' स्तथा । 

सपालान् वा विपालान् वा न दण्डगान्मलुरनवोत् ॥# 
चेतिकस्यात्यये द ण्डोभा गादटशगुणो भषेत् । 

नतोऽषदणडोश्त्यानामन्नानात् तरेविकस्य त॒ ॥ 

एतदिघानमातिष डाभिंकः रयिवो पतिः । 
स्वामिनाच पस्यूनाच पालानांच व्यतिक्रमे। 

सोमां प्रति समुत्पतन विवादे ग्रामयो्द योः । 
व्ये मासि नयेत् सौमां खुप्रकाेषु सेतुषु ॥ 
सोमाटरकस्तांख कुवत न्धग्रोधाश्ल्क्िं एकान् । 

शाल्मलीन् शालतालांख त्तौरिशचेब पादपान् ॥ 
गुल्मान्ेम ख विविधान् यमोवज्ञोख्यलानिच । 
शरान् कुनकगुल्मांख्च तथा म्भेमा न नश्यति ॥ 

तडागान्युदपानानि बाणः अ्रखवणानिच। 

सोमाकज्धिषु काथाणि देवतायतनानि च ॥ २४८ 



मशुरसदित्य। १४६४ 

खपच्छन्रानि चान्यानि सोमालिष्मनि कास्येत्। 
रूौमान्नाने ट्ण वौच्य नित्धं लोके विपरययम् ॥ २४९ 
अश्मनोऽखखयोनि गोवालांस्तुषान् भस्मकपालिकाः । ` 

करौषमिध्काङ्गराच्छंकंरा वालुकास्तथा । 
यानि चेवं प्रकाराणि कालाडूमिनेभन्तयेत् । 
तानि सन्धिषु सोमायामप्रकाथानि कारयेत् ॥ 
एतेलिङ्गेने येत् सोमां राजा विवदमानयोः । 
पूर्व भुक्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥ 
यदि संशय एव स्यात् लिदयनामपि दशंने। 

साल्तिप्र्यय एव स्मात् सोमावादविनिणेवः ॥ 
ग्रामौोयककुलानांख समन्तं सोन्नि सा्तणः । 
प्रशटव्याः सोमालिङ्गानि बतोखेब विवादिनोः ॥ 
ते एशास्तु यया ब्रूयुः समस्ताः सोन्नि नियम्, 
निवन्नौयात्तथा शौमां सवस्तां सेव नामतः ॥ 
शिरोभिस्ते बटहोलोवीं' सग्विणोरक्तवाससः। 
सुरते; शापिताः ले; सवे > ययुस्ते समच्छसम् ॥ 
यथोक्तो न नयन्तस्त पूयन्ते सत्यसाचिणः । 
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्यः स्य॒ दि थतं दमम् ॥ 
साच्छभावे व॒ चल्रारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । 

सौमाविनिणेयं कुवये: प्रयता राजसब्रिधौ ॥ 
सामन्तनामभावे तु मौलानां सौन्िि साल्तिणणम्। 
दूमानष्यनुबुश्जोत पुरूषान् वनगोचरान् । 
व्याध्याज्छाज्रूनिकान् गोपान् क वरन्तान्ूलखानकान् । 
व्यालग्राहावच्डहन्तोनन्धां ख वनचारिणः । २६१ 



१४२ | ममुसदिता। 

ते शशास यथा बरद; सौमारून्धिषु लच्छणम् । 
तन्तथा स्थापयेद्राजा धमण ग्रामयोदयोः ॥ २५१ 4 
च्च जङ्ूपतडागानामारामसख ग्डस्यच। 
सार लम्रत्यबोन्नयः सौमाषेतुविनियीयः + 
सामन्ताश्चन्भषा ब्रूयुः .सेतौ विवदतां च्णाम् । 
"सव ्यक् ्यगदयुष्या रान्ना मध्यमस्ादसम् ॥ 
ग्ट तडागमाराम छेत वा भोषया हरम् । 
शतानि.पचदणद्यः स्मारकन्रानादिश्तोदमः॥ 
सोभायामविषट्यायां स्वयं राञव धमेविव्। 
प्रदिग्रद्भूमिपतेषापुपक्ारादिति स्थितिः। 
एषोःशिलेनामि नो चमे; रोमाविनिणये। 
अतज" परवच्छामि वाक् पारुष्य विनिष्यंयम् ॥ 
ग नाद्मगासाक्रयत्षन्नियोदगाखमण्टति + 
वश्य]!प्यहेतं दे वा य्यू रस्तु वधमररंति। 
पचागदाहरोदण्यः च त्रय याभिशथंसने। 
व्यः स्याद् श्पचाशच्छःद्र इाद्गकोदभः ॥ 
समबया दिजातोमां दादथेव व्यतिक्रमे, 
वाटेष्ववचन)येषच तदेव हिगु्णं भवैत् ॥ 
एक्नातिदिजातोंस्तु वाचा दाशूणया च्िपन् + 
जिह्यायाः प्राप्र.याष्डेदं जघन्धप्रभर्बोह सः ॥ 
नामजातिग्रहं त्वेषासभिद्रोहण कुर्वतः 
निःचेप्योऽयोमयवः शङ्ःज्व लत्रास्य दथाङ्गलः ॥ 
धम(पदेश दपण विप्राणामयय कूबंतः 
तप्मासेचयेत्तलं वक्तं खोत्रे च पाथिंवः ॥ २७३ 



भनुघ्ष्डितः। १४२ 

चुतं देशं च जातिंच कम॑ यारौरभेवच। 
वितथेन श्रुवन् दपौटाप्यः स्दिशतं दमम् ॥ २७३ 

काणं बापधथयवा खमन्यं वापि तथाविधम् 

तत्येनारि ज्ुबन् शाप्योदयषटं काधोवग्यावरम् | 
मातरं पितरं जायां ्रातरं तनयं गुरूम् । 

पाक्तारयब्छतं दातव्यः पन्थानं चाददरोः। 
न्रा ह्यगच्त व्रियाभ्यान्तु दण्डः कार्ग्योविजानता। 

ब्राह्मणे सारसः पूवः च्षत्रिये तेव मध्यमः ॥ 
विरटयस्पूदयोरेवरेव खलजातिं मरति तत्ततः । 

छ दवकतं प्रणय, दणडस्थ ति वि नखयः ॥ 
एष दण्डविधिः प्रोक्ततोबाक्पारूष्यस्य तन्त; । 
ष्य ऊद प्रवच्यामि दणडपारूष्यनिसीयम् ॥ 
येन केनख्विदङ्गम ष्टि च्छ छमन्यजः । 
छेन्तव्य' तन्तदेवा ष्य तन्डनोरनमुथासमम् । 

पाणिशुरम्य दणड" वा पाणि च्टेदनमहति । 

पादेन प्रहरन् कोपात् पाद चटदनम्ति । 
सहासनममिप्रप् खुर तृरछशटस्यापलश्जः । 
कव्यं छताह्यो नवो स्य: स्फि च॑ वा स्यावकन्तं येत् ॥ 
अवनिषटोवतोदरपदावोोौ च्छेदयेद्रपः । 
अवसूत्रयतोमेदुमवश्चरयतोगुदम् ! 
केशेषु रडतोहस्तो छ दयेदक्चारयन् । 

पादयोदीटिकायांच ग्रोबायां ठषणेषठ च । 
त्वग्मेदकः; शतं दर््योलोहितस्य च दकः 1 
मांसभेत्ता तु षखिष्कान् प्रवास्य््वस्िभेदकः ॥ २८४ 



९७४  अरुसंशिता । 

वन तौनीं कबेषामुपमोगोयया यथा ! 
लथा,तथा रमः कार्व्बोद्िशावामिति घारशो॥ २९८५ 
मनु शाण पशूनाच दुःखाय प्रते सति। 
यथा यथा महः खं दणड कु्याश्चथा तथा । 

` अङ्गवपोडनायांच वरशश्मोणितयोस्तथः । 
समुयाबययं दाणः सवेदख्डमयापि वा + 
द्व्या डि यादूयोवद न्रानतोऽच्नानतोऽपि वा। 
खे तप्योत्पादयेत्तरि रात्रदद्याश्च तत्समम् ॥ 

चमोचार्भिकभागडख्षु काष्ठलोष्टमयेषु च। 
सरल्यात् पंबगुणोदण डः पुष्यमूलफलेषु च ॥ 
यानथ चेव यातु यानखामिनणच। 
दशातिवन्तं नन्याइः ओेषे दख डोविधौयते | 
हिन्ननास्ये भग्नयुगे तिय्यक् प्रतिसुखागते । 

अत्तभङ्गः च यानस्य चक्रभङ्ग तथेव च ॥ 
छदने चेव यन््ञाणां योक्तर श्मगोस्तयैव च । 
आक्रन्दे चाष्यपेहोति न दख डं मनुरत्वोत् । 
यत्रापवत्त॑ते बुग्यं बेगुख्यात् प्राजकस्य तु । 
तत्र खामि भ्वेद्ण द्यो हिसायां दितं रमम्। 
भाजकशेद्रवेदापः प्राजकोदण शमश्ति । 
युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्त सबं दश द्याः शतं शतम् । 
स चत्त, पथि संरूढ; प्रणभिवा रथेन वा । 
प्रमापयेत् प्राणस्तस्तव दण डोऽविचारितः। 
मुष्यमार प चिमरं चोरवत् क्रिखिपं भवेत्। 
भाणभत्ड महत्खहं' गो गजोष्रटयादिषु ॥ २८४ 



मशुसंह्िता ॥ ̀  १.४६. 

श्वुद्रकोर्णं पश्ूगान्तु छिंसारवा दिगतोदमः\ 

्ंचायनु भवेदगरा डः एमेषु स्छभप्तिषु ॥ २९७ 
गदःभाजाविकामान्तु 'शण.डः स्थात् पं चमाधिकः 4 
माषकस्तु भवेद ग्य डः खन्यूकरनिपातमे ॥ 

भाया पुच्च दासश्च शिष्योभ्बाता च सोदरः। 

माप्रापराधास्ताडयः स्यू रक्वा वेणएदलेन क ॥ 
शतन्तु शरोर स्य नोत्तमाङ्ग कथं चन । 
अतोऽन्यथा त॒ मरन् प्राप: स्याचोरकिल्िषम् ॥ 
एषोऽखिलेनाभिदिते दग्डपारूषखनिगेयः । 
स्तेन यातः -अवच्छामि विधिं दण्ड विनिग्पेते ॥ 
सरमः यव्रमातिष्ठत् स्तेनानां निग्रहे च्टपः। 

स्तेनानां निग्रहादस्य यओोराष्टरंच बद्ैते॥. 
अभयय हि योदाता संपूज्यः सततं दपः । 
सल्ल" दि वर्ते तय सदेवाभयदल्तिणम् । 
रूवेतो घमेषड भागो राज्ञो भवति रक्ततः । 
सधमाोदपि घड.भागोभवत्यस्य शयरचतः ॥ 
यद घते यदूयजते हदाति यदेति । 

तस्य षड्.भागनष्याजा सम्यग् भवति र च्षणास्। 

रच्लन् धर्मण भूतानि राजा बध्यांश्च घातयन्! 
यजतेऽदरद्यन्नेः सङसरशतदत्तियैः ॥ 
योऽरत्षन् बलिमादन्ते कर शल्कञ्च पाथिंवः । 
अतिभागंच दगडं च स सटोनर कँ वलेत् ॥ 
अरस्ितारं राजानं वलिषड़. भागदारिणम्। 
तमाः सवेलोकष्य समग्रमलद्धारकम् ॥ ३०८ ` 

ॐ ® ^ । 



१४६ ` मनुसंहिता । 

अनयेधितमथादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम् । 
 अरच्ितारमन्तारं ठपं विद्यादधोगतिम् ॥ ३०९ 
अधामिकं त्रिभिनन्यीयेिग्टङ्गीयात् प्रयब्नतः । 
निरोधनेन बन्ध न विविषेन वधेन, च। 

निग्रहेण हि पापानां साधनां संग्ररेण च । 
हिजातयष्वेज्यानिः पूयन्ते सततं पाः ॥ 

्तन्तव्यः प्रसुर्णा नित्य" स्िपतां कास्विणां रणाम् ! 
बालहदातठुराणां च कुवेता दितमाममः । 
य: चिप्नोभषंयत्यान्तस्तेन स्वगे मद्यते । 
यष््व श्वथान्न त्मने नरकन्तेन गच्छति ॥ 
राजा स्तनेन गन्तव्योसुक्तकेशथेन घावता। 
पा चन्ताणेर्गरतत् स्तं येदम मस्मि शाधि मम् ॥ 
स्कन्धेनादाय मुषलं लगुड' वापि खादिरम् । 

शन्तिं चोभयतस्तोच्णासायसं दण्डमेव वा | 
शासनादा विमोच्ाहा स्तनः स्तं याद्विमु्यते। 
्थास्ित्रातुतंराजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम् | 

अन्रादेभ्र् णहा माण्टिपत्यौ भायाप्रचारिणौ। 
गुरोखिग्यख्च याज्यश्च स्तनोराजनि किल्विषम् ॥ 
राजनिदैतद्डास्तु छता पापानि मानवा । 
निमेलाः सखगेमायान्ति सन्तः सतिनोयथा ॥ 
यस्तु रत्न ̀ घट कूपादरहिन्याच यः प्रपाम् । 

स दण्ड प्राप्र यान्माषं तंच तस्मिन् समाहरेत् ॥ 

धान्यं दम्यः कुश्बेभ्योहरतोऽभ्यधिक बधः । 

शेषेऽप्ये काद शगु ण' दाप्यस्तस्य च तदनम् ॥ १२० 



मनुसंहिता । १४७ 

वथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके बधः 

सवण रजतादोनासुन्तमानां च वाससाम् ॥ २३२१ 
पंचा ्तस्वभ्यधिक इस्तच्छेदनमिष्यते । 
शमे वकद्शगुण स्ूल्याहग्ड प्रकल्ययेत् । 
पुरूषाणां कूलकानां नारोणां च विथेषतः 
मुख्यानां चव रत्नानां इरण बधमति। 

महाप्यूनां हरथे णास्राणामोषपधस्य च। 
कालमासाद्य काव्यच दणड राजा प्रकल्पयेत् । 

गोपु त्राह्मणस्स्यास छ्ुरिकायाख भेदने । 
न्यूनां र्णे चेव सद्यः कार्ययोऽईपादिकः । 
सूत्रकापौ सकिगवानां गोमयस्य गुडस्य च । 
द्रः च्षौरथ् तक्रस्य पानोयस्य टणस्य च ॥ 
वेणवे दलभाग्डानां लवणानां तथे वच । 
खरमयानांच हरणे खटोभस्मनएव च । 
मतृप्यानां पल्तिणां चेव तैलस्य च तस्य च। 
मांसल मधुनेव यश्चान्यत्पसन्भवम् |: 
अन्येषां >वमादीनां मद्यानामोदनस्य च । 
पक्ात्रानांच सवधां तन्डूल्यादिगुणोदमः ॥ 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मबज्ञोनगेषु च । 

अन्येष्वपरि पूतेषु दण्डः स्यात् परंचष्णलः | 
परिपूतेष धान्चेषु थाकब्रूलफले) च । 
निरम्बये शतं दणाडः सान्वये,रैशतं दमः । 
स्यात् साहसं त्वन्वयवत् प्रसमं कमं यत् छतम् । 
निरन्वयं भवेत् स्तेयं इच्वापह्वूयते च यत् ॥ १३२ 



ठट | भसु शित, 

यस्त्व तान्ुवक्षसानि द्रव्याजि स्तं नयेष्धरः । 
तमां दण्डयेद्राजा यच्चाग्निं चोरयेह हात् ॥ ३९१ 
येन येन यथाङ्गेन स्तेमोदृषु विभेति \ 
बन्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेथाय पाधथिवः ॥ 

` पिताच्ाथः इडन््ाता भाया एत पुरोश्ितः। 

नादणयो नाम रान्नोऽस्ति यः खमे म तिष्ठति. ॥ 

कार्षाीपयं भधेहयृद्यो यत्रान्यः प्राङ्गतोजनः । 
बतर ज भवेहणद्यः सहलमिति धारणया ॥ , 
अटापाशथन्तु सदसः स्त धै भवति किख्िप्म् । 

षोड़थेव त॒ वे श्यसय दातिंश्त् त्तस्तियक्षा च ॥ 
बाह्यणसय चछ्ठषटिः पृण ' वापि शतं भवेत् । 

 दिगुणा बा चतुःष स्त दोषमुणविदहि सः ॥ 

वानस्यतछं मूलफलं दावैग्न्यथ' तयेव च । 
दण गोभ्योग्रासाथंमस्तेयं मरुरबवोत् | 
योऽ्दन्तादा वनोहद्वाल्िपरसेत बाद्मणोधनम् 

यालनाष्वापनेनापि यथा स्तं नस्तथेव सः | 
हिजगोऽध्वगः च्षोखटन्तिषिन्तु इ च मूलक । 
माद्दामः परकेव्ात्र द्य « दादकभदेति । 
असन्धितानां सन्धाता सखितामांच मोक्षकः । 

दाया्रवद्न्तप्रे च प्राप्तः खयाश्चौरकिल्विषम् ॥ 
मनेन विधिना यागा कुवः स्तं ननिम्रहम् । 
यशोऽस्मिन् प्रान्न याल्लोके मत्य चासुन्तमं खम् ॥ 
णनद्र' ख्थागमभिप्र पश्य यचाच्तयमच्ययम् । 
नोपच्तेत क्षणमपि राजा साषृश्तिकं मरम् ॥ ३४४ 



` मनुर्सश्िता । १४९ 

वाग्द् खत्तखारादेव दय.ङमेव च हिंसतः । 
साहससा नरः कन्त विन्नेयः पापक्लक्षमः । २४१५ 
साहसे वत्तमानन्तु योमषयति पार्धिव; । 

विनाथ वजस्योश्ठ विहेघश्चाधिगच्छति | 
न मिलकारणाद्राजा विपुलाहा धनागमात् । 

समुत् लेत् साहसिकान् सवेभूतभयावडान् ॥ 
शसं दिजातिनिग्रीश्चं घर्मो यन्नोपरुष्यते। = 
हिजातौनां च वण नां विश्वे कालकारिते । 
मलमनख्च परित्राणे दन्रिणानाश्च सङ्र। 

स्तविप्राभ्य पन्तो च धर्मण प्रव दुष्यति ॥ 
गुर" बालौ वा बाद्यण' वा वद्श्पुतम् । 

सअाततायिनमायान्त इन्यारेषा विचारयन् ॥ 

नातताचिवषे दोषोडन्तुभे वति कन् । 
प्रकाशं वाप्रकाशं बा मन्धस्तम्मन्यण्चछति। 

परटाराभिमपष प्रटत्तान् नन् म्ोपतिः। 
उहजनकरदण ड खिद्यित्वा प्रवासयेत् ॥ 

ततसमुल्ोहि लोकसय जायते वश मङ्रः 

येन भ्ूलदरोऽघमे सवेनाशाय कल्यते | 
मरसा पत्या पुरूषः सम्भाषां योजयन् रहः । 

पर्वमाचारितोरोषेः प्राप्न यान् पूवसाहसम् ॥ `. 
यष्वना्वा रितः पूवेमभिभाषेत कारणात् । 
न दोषं प्राप्र यात् किच्चिन्र छि तसा व्यतिक्रमः। 
परस्तियं योऽजिक्देत्तोथऽरण्छे वनेऽपि बा । 
नदत्वां वापि शण्डे स संग्रहणमाप्र् कृत् ॥ २५६ 



६५ 9 | | सनुर्सड्िता 

पचार क्रिया केलिः स्प्र्शोभूषग्यवासषाम् । 
सषखटासनश्ेव सवं संग्रहण ' खय तम् ॥ १५७ 
ल््िय श्थेददेे यः स्यशेवा मष येन्तया । 
परस्परज्नपामुमते सव संग्रहण सततम् । 

 अब्राह्मग्यः सग्रहणं प्राणान्तं दण्डमडइति । 
चतुग्यीमप्नि वणानां दारारच्छतमाः सदा ॥ 
भिक्तका वन्दिनिचैव दीक्िता; कारवस्तथा । 
सम्भाषण" सष सरोभिः कुवधरप्रतिबारिताः॥ 
न सम्भाषां परखोनिः प्रतिषि: रुमाचरेत्। 
निषिदोभाषमाणस्तु सवशर दणडमदति | 
नष चारणदारेषु विधियीमोपी विषु । 
सव्नयन्ति हिते नारौन्ि गृटाच्ारयन्ति च ॥ 
किंचिदेव वु दायः सात् सभ्नाषां ताभिराचरन् 
मेष्या चेकभक्ताख रह; प्रनजिताखु च । 
योऽकामां दूषयेत् कन्यां स सद्योवधमद्ेति । 
सकामां दूषचस्तुल्यो न बधं प्राप्र यान्ररः ॥ 
कन्धां मजन्तोमुत्लृ्टं न किंचिदपिदाश्थेव् । 
जघन्य सेवमानन्तु संयतां वासयेत्र.₹े । 
खउन्तमां सेवमानन्तु जघन्योव धमद्।त । 
शल्का' दद्यात् सेवमानः समामिच्छेत् पिता यदि । 
अभिष्य त॒ यः कन्यां कुादर्पेण मानवः । 
तसया कष्य अङ्ग स्यौ दण्डं चाति षट्शतम् । 
सकार्मा दूषयंस्तुल्यो लाङ्ग लिष्छेदमाग्र यात् 
दिश्तन्तु दमं दाप्यः प्रसक्कविनिटन्तये ॥ १६८ 



भलुसंश्िता। १५१ 

क्षन्तैव कन्यां या कुधात्तसयाः सयादिश्तोदमः । ३९ 
शल् वं च हिगुण' द्या च्छिफाखेवाप््.याइग | 
यातुं कन्धां प्रकुथात् खौ सा सद्यो मौणद्य मेति 
अङ. ल्योरेव च च्छेदं खरेणोदहनन्सथा । 
भन्तीरं ल्येद् यातु स्र न्नातिगुणदरभिंता, 
तां खनिः खादयेद्राजा सुद्धाने बहुसंस्थिते ॥ 
पुमांसं दाहयेत् पापं शयने तप्त मायपे। 
अभ्यादष्युञ् काष्टानि तत्र द्यं त पापरूत्॥ 
संवत्सराभिशस्तसः दुखा हिगुणोदमः। 

व्रात्यया सड संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु॥ 

ख द्रोगुप्तमगुपत वा दे जातं बणमावसन् । 
अगुपतमङ्खवस्वेगु घ सर्वेण हीयते ॥ 
वेश्यः सवेखद ण्डः सत् संवत्सरनिरोषतः। 
सहं च्त्रियोदण.डगोमोण ड मूतेण चाहेति । 
ब्राह्मणो यद्यगुप्तान्त॒ गच्ेता' वेश्यपाधिवो । 
बेभ्यं पंचशतं कुात् चत्रियन्तु सहस्लिणम् ॥ 
उभावपि तु तावेव बाह्मण्या गुसवा सड । 
विश्न सौ चूद्रबह ण्डो दग्धव्यौ वा कटाग्निना । 
सक्त ब्राह्मणोदणडयो गुषा विप्रा बलादजन् । 
यतानि पंच दडः: साादिच्छन्ा सह सष्॑तः॥ 

मोडा प्राणान्तिकोदंडोबाह् णसा विधोयते । 

दूतरषान्तु वशौना' रंडः प्राणान्तिकोभवेत्॥ 
न जातु बाह्मण न्यात् सवेभापेष्वपि स्वितम् । : 
रा्रदेनं वहिः कुयात् समग्रधनमत्ततम् ॥ ३८० 



१४२.. ` ` भवुसंइता ! 

न बाद्मवधाूयानधर्मोविद्यते सवि, 
तस्मादस्य वधं राजा मनसापि म चिन्तयेत् ॥ १९८! 
वेश्यचेत् चलिया' गुता वैश्या" वा शत्रिवोक्लेत् । 
योबाह्मण्यामगुप्ताया ताबुभौ दंडमश्त; । 
सस्र आदयणोदंखं दाप्योगुप्त त॒ ते बजन्। 
सपूद्राया" चतियविथोः साहस्रो वे भवेद्मः ॥ 
चतियायामगुप्तायां वैश्ये पं चंगतं दमः । 
मूत्रेण मौगाद्यमिच्छ्ेन् चक्ियोदडमेव वा | 
अगुप्तं सत्रियावेश्ये श्यूद्ा" वा जाद्मणोव्रजन् । 
शतानि पंच दणड: सात् सहर तन््जस्ियम् । 

यसा स्त नः पुरे नास्ति नान्यस््लोगो न दुष्टवाक् । 
न सादसिकदण डघ्रो स राजा शकऋलोकभाक् 
एतषा निग्रयोरान्नः पंचानाः विष्ये सवके । 

साग्राज्यछत् खलजाल्येषु लोक्षे चेव यशस्करः | 
ऋत्विजं यस्तजेदूयाज्यो वाज्य चतिवि कत्यरे दूयदि । 
शक्तं कम णयदुटं च !तयोदेडः शतं शतम् ॥ 
ममातानपितान स्त्री न पुबस्यागमदेति। 
त्यजब्रपतितामेवान्ना दडयः शतानि षट् ॥ 
सआखमेषु दिजातिनां काय्यं विवदतां मिथः । 
न विवरूयानुपोधम चिकौर्षन् हितमालन; ॥ 
यथाहमेतानभ्यचेय बाह्मण ; स पार्थिवः, 
सान्न म्रशमग्ादो खधमं प्रतिपादयेत् । 
भरतिवेश्यालुषैश्यौ च कल्याणे विं यतिद्िने । 
अहा वभोजयन् विप्रोदंडम हेति माषक्रम् ॥ २८२ 



` भेशसीहते।। ९४३ 

शओओलिवः गत्रियं सयधु' भूतिश्लल्ैष्वभोजयन् । 
लदन्रं हिगुण' दाप्यो डिरेण्यं चेव माषकम् ॥ २९९ 
अयो जडः पौठर्सपां सपत्या ख्यविरू यः । 

योतियेपूप डवे म दाप्याः केनचिव् करम् ॥ 
ोतियं स्वाध्व च गलददावकिषनम् । 
महाकरलोनमायच्च राजा संपूजयेव् सटा । 
शालपलोफलके श्यं (नेनिन्यानेजकः शनेः । 
जच वासांसि वांसोभिनिहरेव च वासयेत् ॥ 
लन्तुवायोदरभपलं दथादे कमला धिकम् । 

अतोऽन्खयावन्त माने दाप्योद्ट्कं रम् ॥ 
शल्कस्धानेषु कु लाः सवेपख्य विच॑ चयाः । 
कुथुरघं यथा पण्यं ततोविं्ं रपो हरेत् ॥ 
रान्न; प्रखातभाडानि मतिषिश्नि यानिच। 

तानि निहरतोलोभात् सवे ह॑र दरेवपः । 
शरूछस्थानं परि दरब्रकाले क्रयविक्रयो । 
निष्यावादो च संखाने दाप्येऽश्गुणमत्ययम् | 
गमं निगमं शयानं तथा टदिक्तयावुभो । 

विचाथ् सबेपख्ानां कारयेत् क्रय्वक्रयौ ॥ 
पचरातरे पंचरात्रे मच्च पर्चेऽथवा गते । 
क्रर्वीत चेषं प्रत्यचतमघे संश्यापनं कपः । 
ठवलामानं प्रतौमानं सवच स गत् लक्ितम् । 
चटु षटसतुच मास्ेषुषुनरेव परी चयेत्। 
पण यानं तरे दां पोरूषोऽषईपण' तरे । 

पा पण्च वोषिष्ठ पादा रिक्तकः एुमान् ॥ ४०४ 
०8 



१५४ भनुसुशिता) 

भाडपुणीनि यानानि ताय्ये दाप्यानि सारतः! 
रिक्तभाडानि वत् चित् पुमासश्ापरिच्छदाः॥ ४१ 
दो्दभ्वनि वयादेशं यथा जां तरोभवेत् 
नटोतःरेषु तित् समुद्रे नान्ति लच्तणम् | 
गभि शी त हिभाक्षादिस्तथा प्रवजितोपनिः। 

व्रा शणालिङ्िनिख्ेव न दाष्यास्ारितः तर । 
यात्रोवि िंचिद्ाणना विगैग्यतापराधतः। 
तक्च भेर दातव्यं समागम्य खतो; शतः | 
एष मौयाविना क्तो व्यदद्टार सष निश वः । 
टायापराधतम्तोये देबिके नास्ति निग्रहः ॥ 
वाणिच्यकारपरेदेभ्यं कुलौटं छपिपेव च । 

प्यूना रत्रणडेव दासं सूदं दिनानाम् 
लचिवंयेष बैभ्यंच ब्राद्भखणोटन्तिकपितीं, 

विष्याटादशंरेन खानि कमि कारयन् | 
दान्न्तु कारय्र्षो माद्रः सस्कतान् दिजान्। 

अनिच्छतः प्राणदत्याद्राव्रा दडः शतानि घर् ॥ 

टृन्तु सारमेदास्ठय त्रनेतमक्रमौतप्तव | 
टाक्षपभव ड रुटोऽसौ बाह्मशस्षः स्वयम्भुवा ॥ 
न म्बत निष्टःफपि यृद्रोदासगहिसुस्ते। 
निसं डि तन्तसा कस्तस्पात्तरपोहति | 
ध्व ताहतोभक्तरासो ग्यः क्रमैतदत्रिमी। 

पे त्रि रर॑डदासख सप्रोते दासयोनयः ॥ 
भाया पुश्च दासश्च तयणएवाधना सताः । 

यस समधिगच्छत् यसाते तसय तदनम्॥ ४१६ 



ममुरसहिता। ११५४ 

पिसखख' बाह्मणः यु दराद्व्योपादानमाचरेत् । 

न हि तस{7ान्ति विंचित् खं मढ हाथघनो हि सः॥४६० 
बेश्यगबूद्धौ प्रयत् न खानि कर्मणि कारभेत् । 
तो दहि च्युतो सख कमेभ्यः लछोभयेतासिः खगत् | 

अहन्यडन्ययेच्तेत कमान्तान् वाहान च। 

आयव्ययौ च नियतावाः.राम् सोष्व च| 

ए३ सं१¶निमा जा व्यबहाराग रसापदन् | 
पाद्य िख्विषं सम प्राप्नोति परसा गतिष् | ४२० 

दूति मानवे पन्म्यात अगुध्येक्तायां 

संहितायामशमोऽध्ययः ॥ ७ 

नवसोऽष्यायः । 

पुरुषस श्विया व धम्यं वत {नि तष्रतयेः । 

संया विप्रवोरी च घन् वच्छामि शाष्तान्॥ | 
अध्वतन्त्राः सिय; काचाः पुष्पे, स्दिगःगकस्। 
विष्ये. च सजन्यः सस्याप्या आल्नोवरयं | 
पिता रच्ति कणैमारे सन्त रचछयौवनै | 
राति दविरेपुत्ान स्म्पै स्ठातन्धःमरई{ति। 
कासेःदाता पिता वाब्ोयाय्ामुपयः्!प३; ॥ 
ब्टने मतर पुत्रस्तु बाद्ोमातुररचता। 
सच्छभ्योऽपि प्रसङ्ग भ्यः स्योरच्छा विद्रप्रतः | 
योरि कुलयोः शोकमावध्युरर द्विः: ॥ ५ 



१५६ मशुसंड्ित }. 

दमं हि. सवेच्णाना' पश्यन्सोधर्मसुन्तमम् । 
यतन्ते रितु" भाया' भक्लीरोदृषला अपि ॥&. 
स्वा प्रसतिं 'दरिक्रचचः कुलमाम्मानमेब च । 
संच घमं प्रयव्र न लावा" रसन् डि. रस्षति,४, 
पतिभीया" संप्रविश्य गर्भोभूत्े् जायत । 
जायायास्तदचि जायात्वं यदपः जायतेपुम६॥ 

यायं भजते.हिःस्तरो स्तं सते.तथाविषम् |. 

तस्मात् प्रन्ञावि यथे स्रियं र चेत् प्रथत्रत; |: 
न. कश्िदूयोषितः. यक्रः भस्य परिरच्तुम् + 
एतेरूपाययोगेस्तु थक्चास्ताः परिरच्ितुम् ॥, 
अथस संग्रहे चेवा" व्यये चेव नियोजयेत् । 
शौ चे धर्मेऽव्रपक्याचच पारिणाश्यसः वेशे ॥: 
अरक्तिताग्ट्डे रूढाः पुरुषे राप्तकारिभिः । 
भस्ानमामना यास्तु रचेयुस्ताः रसिता; |; 
पानं दुजंनसंसग; पत्या ज विरद्ोऽटनम् । 
स्वप्रोऽन्ध गे्वाखच्. ना सैसंदषण्णानि षर् ४. 
गेतारपं परोच्चन्ते नासा वयसि संस्थिति; ।, 
स्ट सपं. वा विप वा. पुमानित्छेब सुच्छते 

मों खस्याचल चित्ता च, गख द्याः सख्रभावतः.1; 
र्तितायब्रतोऽपौ ह भ्त ष्व ताषिङ्वते.॥ 
एवं सखभावं न्रातासा' प्रजापतिनिसगेजम् ; 
परमं य॒न्नमातिष्ठत् पुरूषोरच्षण' प्रति| 
श्रययासनमलद्ार कामं करोधसनजेरवम् । 
दो हइभावं कु श्याश्च, स्तोभ्यो मनुगकस्ययत् ॥ १७. 



महसंहताः-। १५ 

दप्ति. सीष्ठाः क्रिया सन्ते रिति, धर्मोश्वश्ितः। 
बिरिया शमग्धाचचः स्ियोऽङ्तमिति, खिति; ॥ 2. 

तया च, खतयोब्रहयो निगोता मिंगभेष्वपि ।, 
सवाल श्रीकला. तास" खत, निष्क तोः ॥ 
यन्मे माता प्रलुलुभे किवरग्छःपतित्रताः। 
वमप रेतः पित्र टकामित्वश्ये तत्निद थेम् ॥ 
ध्यायत्यनिश" यत्किंचिव् पाणिग्राहस्य रतसाः। 

 तष्येष व्यभिच्छरसः निव! सम्यगुच्यते ॥ 

यहम् गुणेन; भर्त्रा स्रो संदञ्येत यथाविधि | 
ताहटगगुणा सा भरति. स्ठद्रणेव निम्नगा । 

असमाला वथिष्न सदुक्ताःघमयोनिषक्ष ।, 

शारङ्गी मन्दपालेन लगामाभ्यदंणोयताम् ॥ 
एताञ्ान्याच लोकेऽस्िनपलप्रस्तयः । 
उत्कपषे योधितः प्राप्ताः खं; सेभट'गुणेः शुभः. 
एषोदिता लोकयात्रा नित्यं सोपु'सयोः शभा।, 
मेते च सुखोदकम् प्रला. धमीत्निवोधत.॥ 
भ्रनना मह्यभा गाः पूनाशखटडदौपयः । 
स्ियः श्रियश्च गदेषु क, विेष्मे स्ति कचन् । 
छतपादनमप्रत्यस्य जातस्य परिपालनम् ॥! 

भ्रत्य लोक्रया्याः प्रत्यत स्यौ निबन्धम् ॥,; 
सपद घमेकाय्याणि एषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा खगैः पिदणामामनश्च इ ॥ 
पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।. 

खा. भट. लोकानाप्ोति सदिः साध्नोति. चोच्यते ॥ १४ 



१४८. मलस डता ¦ 

व्यभिचारात्तु भक्त : सी लोके प्राप्रोति निन्धताम् ॥ 
गालयोनिंवाप्रोति पापरोगं पोद्यते ॥ ३. 
पुत्र प्रत्यदितं सदिः पर्वसु महमिमिः। 
वि जन्धमिमं पुण्यमुपन्यासं नबोधत ॥ 

सप्त; पच विजानन्ति खु तिदे धन्तु भक्ति \ 
अदरुतपादकां केचिदपरे देन्निण' विदुः| 

चेबनृता सरता नारो बौ जभृतः स्मतः पुमएन् + 

नेतर वोजसमायोगात् सम्भवः सवदेहिनाम् ॥ 
विशिष्टं कुत्रचिद्धोजं सूीयोनिनत्व व कुत्रचित्! 

षटठभयन्तु समं यत्सा प्रसूतिः प्र्चस्ते। 

बज -य चेव योन्या सोजमुत्रुट मुच्यते । 

सवभृतप्रप्तिद्दि बोजलच्छैयलन्िता ॥ 
याट तप्यते वोज नेते कालोपपादिते । 

नाटग्रोडति तन्तिन् बोज' स्येव्यं जित गु; ॥ 

दूयं भूमिह्िमूतानां गश्रतो योनिरूच्यते । 
नच योनिगुणान् कांश्िङ्कोज' पुखतिपुर्षु ॥ 
भूमावप्येककेदारे कालोप्रानि कृषीवल: । 
नानारुपाखि जायन्त बौजानोड खभावतः॥ 
ब}दयः; यालगरोदुदह्ास्तिला माषास्तथा यवाः, 

यथाबीजं प्ररोहन्ति ल एनान च्बस्तथा । . 
अन्यदुप' जातमन्यदित्येतन्रोपपद्यते । 
उप्यते यहि यष्ठोञ तत्तदव प्ररोषटति ॥ 

तत् प्राज्ञेन विनीतेन ज्ानविन्नाववेदना। 

अायुष्कापरेण वप्तव्यं न जातु परयोषिति" ४१ 



भलु २ष्टिता । १६६ 

म गात्रा वावुगोताः कौच्चेयन्ति पुराविदः, 
चप्रावो्जस वमर्व्यंपुःखापरपरिग्रे।॥ ४२ 

म्तीषुयंथा वि खे विह मलुविध्यतः। 
लया नयति वे ्तिपरं बौजं मरपगग्र | 
श्ोरपौमां श्यिवों भायां पृूबेविदो विदुः । 
खाणच्छेरवय कंटारमाडइः शस्थवतो खमम्। 

एताषानेव पुकधो यजलायामा प्रजेति इ । 
विप्रा प्राहम्तथा चेतो मन्त सा प्षताङ्गमा ॥ 
न निकुयविसगपैभ्यां मत्ता विसुखते। 
एवं घम बिजानमः प्राक प्रजापतिनिमितम् + . 
ससदंसोनिपतति सरुत् कन्धा मररौयते । 
सछदाह ददानौति तोग्छेतानि सतां सरत् 
यथा मोश्ोष््दासमैषु महिष्यजाविकाख् च । 

नोत्पादकः प्रजाभागो तथैवान्या ङ्गनाखपि ॥ 
येऽच्तेविखो बोजवन्तः परल्तेवप्रवापिग्पः । 

तेवे श्चखस्यजातस्यम लमन्ते फलं कचित् ॥ 
यदन्यगोषु षभो वत्सानां जनयेच्छतम् । 
यामिनामेव ते बतृसा मोघं स्कन्दितमापंभम् ॥ 
तये बाच्धेतरिखोबोञं परक्षेवपवामिणः.। 
कूबे न्ति सेचिख्ामथ न वोज लभते फलम् | 
फलन्तनमिसन्धाय चैविखां बौजिनान्तघ्ना । 
परयन्त' चेिनामर्थोदौजाद्यो निग रोवसौ ॥ 
ज्रियाभ्य पममा त््ेतङ्गो जाथे यत् प्रदीयते । 
तस्येद भागिनौ दृष्टौ बकेजो चैलिकणव च. ॥ ५२ 



9 ६७ भतुसंङ्िती। 

पवता हतं वौलं तख चैवे प्ररोहति ! 
"के बि कष्येव तद्गीलं ज वक्रा लभपे फलम् ॥ १४ 
एष धर्मो गकौैश्वस्य दास्युद्राजोषिकस्य च। 
विदधङ्कमदह्िषश्णां च विन्रेयः प्रसवं प्रति । 
तदः सारफल् गुते" वोलयोन्योः प्रकत तम् \ 
अतः परं प्रबच्छामि योषितां घममापदि ॥ 
अरावर्येशस्य नाया वा गुरुपत्रावुलष्य सा । 
यबोयसंश्लु या भाव्य खषा च्ये्स्यक्षा सत्। 
च्येष्ठोयवोयसोभाय्छं चबौवान् वाग्रजल्ियम् । 
पतितौ सवतो मत्वा निहक्तावष्वनाषदि ॥ 
देवराद रपिण्डाहम सिय सम्यङ्ियुक्तया । 
प्रजेष् किंता धिनन्तब्ा सेन्तानस्य परिये ॥ 
विधवावां निदुक्स्तु छताक्रोवागयतो निरि । 
छ पुत्पादयेत् पुचरं म हितोयं कथं चन ॥ 
हितौयम के प्रलनं नरन्धन्ते खोषु तदिटः। 
अनिर मियोगाथे पश्यन्धोघमं तस्तयो; ॥ 
विधवायां जिवोमार्थे निट ते तः यथाविधि । 
गुरूवश्च ख षावश्च वत्तयातां परद्मरम् 
निदुक्तो यो किवं हित्वी बन्तयातान्तु कामितः। 
तावुभौ पतितौ स्यातां च घागगुरुतस्ममीे ॥ 
नान्धाख्िन् विधवा नारो नियोक्ष्ां हिज्ञातिसि,। 
अन्धद्िन् डि निदुखराना ध हन्युः सनातनम् | 
गोदा हिकेषु मन्देषु नियोगः कौष्यं ते कचित् । 
म क्िषाहकिश्वाव क्तं विधवाषेदनं पुनः ॥ ध 



नजनुसंश्टितौ। १६१ 

अयं {इदि विदद्धिः परुषर्मी विगद्ितः। 
अतुयाशामपिप्रोको वेणे राज्यं प्रणासति ॥ ९६ 
स महोमखिलांद्नन् राजपिं अवरः पुरा।, 
वणानां सङ्रं चक्रो कामोपद्तचेतनः। 

ततः प्रति यो मोदात् प्रमोतप्रतिकां स्यम्) 
नियोजयत्धमत्थाथेः तं विगश्न्ति साधवः ॥ 

य्य न्वित कन्याया वाचा सत्ये छते पतिः 4. 
तामनेन विधानेन निजे विन्देत देवरः ॥ 

यथाविष्यधिगस्यैनां शुक्तवस्तरां शुचिव्रताम् । 
भियोभजेताप्रखवात् सक्षत् खकहताटतौ ॥ 
न दत्त्वा कश्यचिव् कन्यां पुनं द्यादहिचच्चणः 
दत्त्वा पुनः प्रयच्छन् टि प्राप्रोति पुरुषादरतम् | 

विधिवतप्रतिष्द्यापि त्यजेत् कन्यां विगद्िताम् १ 
व्याशधिवां विभ्रदुश्वा छद्यना चोपपादिताम्। 

यस्तु दोषबतों कन्यमनाख्यायोपपादयेत् । 

वय तद्ितयं कुथात् कन्यादातुदु रामनः॥ 
विधाय ठति" भाव्याः प्रवसेत् कायवानब्ररः), 

अटत्तिकषितादहिस्तीभ्दुष्त् खितिमत्यपि। 
विधाय प्रोपिते ठन्ति" जोन्रियममास्िता । 

मोषिते त्विधायेव जोवेच्छ्ल्यिरगरह्ितेः । 
पोपितोघमे कथये प्रतोच्योऽष्टौ नरः समाः । 
विद्याथं षट. यग्रोऽय वा कामां स्तु बत्सरान् ॥ 
रुयत्सर प्रतोच्चेत हिषन्तीं योषितं पतिः । 

ऊक संवतसरा्वेनां दायां हा न वसेत् ॥ ७७ 
>० व) 



१६१ ` भगस श्डिता । 

अतिक्रामेत् अरमन्त" या मन्त" रोगाकेमेव वा । 
सावःन् मासान् परित्थाज्याविभरषणपरिष्छदा ॥ 

खग्प्ल्' पतितं कोवमंवोज' पापरोगिणम् । 
न त्यागोऽस्ति हिषग्याखच म च दायापवन्त नम् ॥ 
मद्यपासाधदन्ता च प्रतिकुला च या भवेत् । 
व्याधिता व्याधिवेष्व्या द्िसाऽथेन्नौ च सवदा । 

` बन्याश्मेऽधिवेद्याब्डे टणमे त॒ तप्रजा । 
एज्ञादपे शओोजननो सद्यसत्वप्रियवादिनौ । 
या रोगिणौ स्यात्त छिता सम्पन्नारैव थोलतः। 
सादुच्राप्याधिवेन्तव्था नावमान्या च कड्किचत्। 
अधिविन्नातुया नारी नि"^छदुषिता हात् । 
सा सद्यः सतनिरोचब्या त्याज्या वा कुलसबिधो ॥ 
परतिविदापिचेदू वातु मद्यमभ्य् दयेष्वपि। 

मर्षाखमालं गच्छहा सा दद्या छृष्णलानि षट् ॥ 
यदि श्धाखापराच्चेव विन्देरन् योयितो दिनाः । 
तासां वथेक्रमेण स्याष्नेयष्टय' पजा च वेशम च ॥ 
भन्तः यरोरश्ुख्यां घमंकायथंच नेत्यिकम्। 

छाव कुथात् सरषां नाखलातिः कथंचन 

यस्तु तत्कार्वेग्मोदात् खजाल्या खितयान्यया । 

यथा बाह्मणव्ाण्डालः पूवेदटस्तयेव सः | 
*खतृक्लटवाभिरमाय बराय सहाय च । 

्प्राप्रामपिनां वस्स कन्धां ददाद्यथाविधि॥ 

काममामरणाच्चिषटेः ड कन्यात्तमत्यपि। 

न चंबनां प्रप छेत्तु गुणदोनाय कहि चित् ॥ ८९ 



भहुरंरिता } १९६ 

बोखि वर्षाश्युरौेत कुमावमतो सतौ । 
छन्तु कालादेतस्माहिन्देत सहयं पतिम् ॥ ९, 
अटोयमाना भक्तो रमधिगच्छेदूयदि खयम् । 
ने नः कि चिदवाप्रोति न च य॑ साधिगब्डति ॥ 
अलहगर नाददोत पित्र कन्धा खयंवरा । 

माकं श्राटदन्त' वा स्त ना स्याद्यदि तं हरेत् ॥ 
पिबे न दयाच्छषणन्तु कन्धाख्तुमतीं इरन् । 
स हि खाम्यादतिक्रामेतुनां प्रतिसोधनात्॥ 
दिं यदषोडद्ेत् कर्न्यां दयां हादथ्वाष्िकम् । 

तराटवर्षोऽटवष¶वा धमं सौदति सत्वरः । 
टेबदम्तां परिभीयां विन्दते नेच्छयामनः । 

तां साष्वों विष्वान्रित्यं देवानां ्रियमाग्दरन् ॥ 
प्रजानां लियः गाः सन्ताना्थंच मानवा; । 
तक्मात् साषारणोषमे खतो पतुपा खषोदितः # 
कन्धायां दन्तशल्कयां स्ियते यरि शद्कदः । 

देवराय प्रदातव्या यदि कन्धालुमग्यते॥ 

भददोत न यूद्रोऽपि शल्क दुहितरं दरत्। 
शररकं दि ग्टद्न् कुरुते च्छब् दुद्िटविक्रयम् # 

एतन्त्, न परे चक्रु नापरे जातु साघवः। 
यदन्यष्य म्रतिन्नाय पुनरन्यस्य टोयते ॥ 
नानु शुम जात्वेतत् पूरष्वपि हि छकाखु \ 
शस्कसंन्नन मूल्येन च्छन्नं डूडल विक्रयम् ॥ 

अन्धोन्यस्याव्यभिचारोभवैदामरण्णन्तिकः । 

एषधमे; समार न्न वः सनीपूसयोः; परः । १०१ 



१६४ मजुत्॑दिता । 

तथा निलयं यतेयातां खौपु'सौनु सतक्रियौैः । 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥. {०३ 

एष स््रोपु'सयोरुक्तो घर्मोवा रतिसंहितः | 

अ पद्यपत्यप्रासिख दायभाग निवोघत.॥ 

ऊड पितुख मातुश्च समेत्यश्ातरः समम्। 

भजेरन् पेटक्रं रिक्थमनोशास्ते हि जीवतोः॥ 
च्येष्टएव तु ग्टह्वोयात् पिर्लप घनमग्रेषतः । 
शेषा स्तम पजोवेयुर्ययेव पितरन्तथ् ॥ 

ज्येन जातमाद्रेण पुत्रो भवति मानवः) 

पितण्ामन्टृणचचेव स तम्प्रात् सबेमहेति॥ 
यस्िन्रणं सन्नयि वेन चानन्त्यमश्र्ते) 

स एव घभंजः पुत्र कामजानितरान् विदुः ॥ 
पितेब पालयेत् पुत्तान् च्य शोग्ातन् यवस # 
पुच्वच्चापि वत्तरन् ज्यष्टं भ्नातरि घमतः। 

ज्य ष्टः पुज्यतमोलोक्े ज्यः सद्धिरगद्दितः। 

उपः कुलं वदैयति विनाश्ययति वा पुनः । 

यो ज्ये च्येष्टटन्तिः स्यान्छातेव स पितेव सः । 

 अग्येडहन्तियेस्तु स्यात् स सम्य.ज्धस्तु बन्धुवत् ॥ 
एवं सद वरेयुव छ्यम्बाः धम काम्यया । 

थ ग्विवददेते घम स्तस्मादम्यौः पथक् क्रिया ॥ 
ज्येष्टस्य विं शडद्वारः सवंद्रग्याञ्च यदरम । 
ततोप्ड" मध्यमस्य स्यात्त रोयन्तु. यवीयसः ॥ 
ज्य छच्चेक कनिष्ठ खः सं इरोतां यथोदितम् । 
येऽन्य ज्यः छक नि्टवभ्यां तेषां स्याश्मध्यमं घनम ॥ 



अनुंद्हितरः ¦ ६७ 

सर्वेषां घन जातानप्रम्मददोताग्रयमग्रजः। 

यश्चसातिथर्यः किं चिदथतच्चाप्र वारम् ॥ ! ४, 
उरो न दशसखस्ति सम्प्नानां खकम॑स्दः। 
यत्ििदेव देयन्तु ज्याचे मानवद्नम् ॥ 
एवं समुडतोदारे समङ्गां यान् प्रकल्पयेत् । 
उ दारऽलुद तेतेषामियं स्याद् यकल्यना ॥ 

एम्राधिर इरेव्नेष्ः पुत्रोऽध्यद्ध ततो; मुल: । 

अंशमंशं यवोयांस इति धर्मोध्यबस्ितः ॥ 
स्वेभ्योऽ तेभ्यस्तु, कन्याब्यः प्रदटयुभ्वीतरः र्थक. # 
सात् स्वादं शाच्चतुभौ पतिताः स्युरदित्सवः॥ 
ऋ्जाविकं सेकशफं न जातुविषमं मजेत्। 
अजाविकन्तु विषमं ज्यंष्टस्येव विधौयते । 

यवीयान् ज्यं हभायायां पुत्तसुतपादयेत्यदिि । 

समस्तत्र विभागः स्यादिति घर्मोव्यवस्ित, ॥ 

उपसजेः प्रधान य धमंतो नोपपद्यते । 
पिता प्रधानं प्रजने तम्माडमण ८ म्ञत् ॥ 

पुच्तः कनिष्टोज्यं हायां कनिशयांच पूदजः। 
कर्थं तत्र विभागः स्ण(दिति. चेत् संअयोभवेत् | 
एकं टषभमुहारं संहरेत स पृवेजः। 

ततो परेऽज्यं टषास्तदूनानां खमाठतः ॥ 
ज्यष्टस्तु जातो ज्येयां रोदपभषोड्याः ॥ 

ततः खम्ध्टतः शेपा भजेरत्रिति घारण॥ 

सटशखरोषु जातानां पुत्राणाम विशषतः। 

न माट्तोज्य मस्ति जमतोक्यं ् टसुचखते ॥ १२५ 



१९६. मतुर्सद्धिता । 

जकाज्य छन चाह्वानं सुब्रह्मण्याखपि समनम् । 
यमयोखेव गमेषु लग्म्तोव्य ता स्मता । १२६ 
अपुस्तोऽनेन विधिना सूतां कुर्वीति पुशिकाम्) 
यदपत्यं भवैशष्यां तम्मम स्यात् खधाकरम् | 

अनेन तु विधानेन पुरा चज़्ऽय पुलिकाः। 
विष्ठद्यये सखवंशय खयं दशल; भ्रजापतिः ॥ 
ददो स दश धमय कश्यपाय योदश । 
सोमाय राश्ने सवृरत्य प्रोताममा सपरविंशतिम् ॥ 
ययेवाम्रा तथा पुत्रः पठेम दुहिता समा । 
त यामालममि बिष्ठन्तां कयमन्यो धनं इरेत् | 
मातुस्तु यौतुकं चत् स्यात् कुमारीभागएव खः । 
दौ श्हितर एव च इरेदपुत्र वयाखिलं घनम् ॥ 
टौह्िज्रोद्मख्डिलं रि क्यमपुत्रस्य पितुरेत् । 
सएव दद्याद पिष पित्रे मातामाशाय च ॥ 
पौत्रदोशिदयोसोकि न दिश्ेयोऽस्वि षमत; । 
नयो मातापितरौ सश्र तौ वस्य देहतः ॥ 
पुविकायां रुतायान्तु यदि पु्रेऽनुनायते। 

समस्तत्र विभागः स्याज्जय्ठता नास्ति हि खिथाः॥ 
आअपु्ायां स्स्तायान्तु पुत्रिकायां कथंचन । 

, घनं तत्प्विाकाभत्ती हरेतैवाविचारयन् ॥ 
अकता वार्ता षापि य विन्देत् सहशात् खतम् । 

बौत्रो मातामहस्तेन दद्यात् पिण्डं इरेदनम् ॥ 
गुत्रेण लोकान् जयति पौतरेणान यमभ ते । 
अष पुत्र्य पोत्रेण ब्स्याप्रोति पिष्टपम् ॥ ११७ 



अनुसंडिता । ` १६७ 

चुव्रानो मरकाश्ष्मावायते पितरं खवः । 

त्यात् भुत्रदूति भोक्त खयमेव स्यम्भ् गा ॥ ११८ 
पोव्रदौ डित्रयोक्ञ कि बितेषो मोपपदयते । 
दौहित्रो, पिद्यपुतरेनं सन्तारयति षौत्रवत् ॥ 
मातुः प्रथमतः पि र्डं निषेषेत् पुत्रिका षतः! 
हितोयन्तु पिठस्स्यास॒तोयन्तत् पितः पितुः ॥ 
खपपन्रोगुणोः सर्वै; एुत्रोयस्य तु दविमः । 
स इरोतेव तद्विकथं सम्प्राप्तोऽयन्य गोतः 1 
गोल्नरि कथे जन चिप्ठनं डरेदलिमः कचित्! 
गोब्रिक् थानुगः पिंडोव्यपेति ददतः खधा ॥ . 
अनियुक्त पुरतरिणयापच्च देवरात् । 
उभी तो नाहेतोभागं जारजातककामजौ । 
नियुक्तायामपि पुमाब्रायां जातोऽविघानतः। 
नेवा; पेटक रिकथं पतितोतूपादितो हिःसः। 
षरेत्तत्र नियुक्रायां जातः पुत्रोवयौरसः। 
सेल्िकश्य तु तद्रीजं घमेतः मरसवख् सः ॥ 
घनं योविशयाद्ातण् तस्य स्लियमेव च । 
सोऽपत्यं स्रातरुतूपाद दद्यात्त सव तइनम् ॥ 
या निदुक्लान्यतः पुतं रेवरादाष्य॑वाप्र यात् । 
तं कामजरोक्योयं टयोतपन्नं प्रचक्षते 
एतद्विधानं विन्न यं विभागस्य कयोनिषु । 

वद्वषु च कजातानां नानास््नीषु निबोधत ॥ 
जा ह्मण स्माशुपूर्ेण चतस्रस्तु यदि सयः । 
तासां पुलेषु जातेषु विभागेयं धिधिः स्मतः ॥१४९ 



ष्ट सगु<{हता। 

कोनायो गोरेषोानमलङारख् वेश्म च। 
विप्रजौशरिं देयमेकांयच प्रधानतः ॥ १५७ 
वरपयं दाथादरेविपरो दावं चत्ियाख्तः, 
चेग्टयजः सा्तेवांश्मंयं सू दासुतोधरेत्। 
खेवा रिक्थजावन्तु दथा परिकवप च । 
खमस्य विभागं कुर्बोत ििनानेन धर्मवित् 
स्वतुरोऽ-थान् हरेहिप्रस्नोनं यान् सषल्रियाण्तः 1 
वे ष्यापुतोषरेदय"यमं थं चका ऽसोहरेत् ॥ 
यदपि स्“गत्तु संत्पुत्रोऽद्यसतपुलोपि बा भवेत्! 
जादिकं दथमादटाच्छद्ापुलाय धमतः ॥ 
जाद्मयसत्रियविशां स्ूदापुत्रोन रक्थभाक्र् । 
यदेवा य भिता दद्यल्लदेवास्य धग भवेत् ॥ 

समअणख ये जाताः सवं एता हिजकषनाम् । 
खदडार ज्यायसे दत्वा भजेरत्रितरे खमम् ॥ 
च्यूद्रस्य तु सवयीव नान्या भाया विधौयते । 
तस्यां जाताः समां चयः स्ट येंदि पुत्रयतं वेत् 
युतान् इादय यानाह नथा खायम्भ् बोमनुः । 
नैषां षड. बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः । 

सरसः चेव्रजदेव दन्तः कत्रिमश्व चच । 
गृूटोतृपत्रोःपविदख दायादा बान्धवाश्च घट् ॥ 
कानोनच्च सहोट्श्च क्रोतः पौन वस्तथा । 
स यन्दन्तञ्च खोद षडदायादबान्धवाः ॥ 
याहं फलमाप्नोति कुश्ठवेः सन्तरन् जलम्, 
ताछ्यं फलमाप्रोति कुप; सन्तर स्तम: ॥ १५१ 



भशुसंहितो \ १५२ 

चचेकरिकथिनौ स्यातामोरंसंकेवलनै रुतो 1 
थस्य यत् पटक रिकथं ख तदृग्टङ्ोत नेतरः | १६९ 
क एवौरसः पुचः पित्रास्ा वसम प्सुः ` 
शरे षागामान्रशं साथ प्रदद्यान प्रजोवनम १) 2 

षष्टन्तु सेतरजसयांशं प्रदद्योव पेटकाडनोत् । ` 
्ररसो विभजन् दायं पिव पंचममेव वा ॥ > ५४ । 

ऋौरसत्ते वज धुचौ पटरिक्थसः भागिनौ 1 
दशापरे त क्रमंजोगोत्ररिकथां भागिनः ॥ >~ < 
स्वे सोतं संस्छतायान्तु खयमतपादयेडि यम् ) 
तमौरसं विजान यात् भन्तं प्रथमकल्पितम् ॥ > *-* 

यस्तन: प्रमौतसंग लगेवसं व्योधिर्तंसा वौ, 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स षच्र स्रजः छतः ॥ >~ 
माता पितावा ददतो यमद्धिः पनच्चर्मापरि। 

सहटशं प्रो तिसंुक्तं स ज्नयोद ल्म" शतः ॥ >+, - 

सहन्त प्रकृश्यादूयं गुणदोषविचक्तणम् । ` 
पृत्' पु्तगगोर्यक्त' सं विन्नेयश्च छतिमः ॥ >“ 
तपटाते गट यसा भै च न्नायेत क्षा सः! 
स ग्टहे गृट्खतपत्रस्तसय स्यादूयस्य तल्पजः | ̀  ५० 

मातापिदभ्यामत्षट तयोरन्यतरेण वा । 
यं पतन" परि ण्ह्योयांदपविदः सं उच्यति । 
पिद्टवेग्मनि कन्या तु य॑ पन्त जनयेद्रदः 

तं कानोनं वदेन्नाूगे बोट् ` कन्यासमहइवम ॥ ̀ 

या गभिणो संस्कियते ज्ाताक्ञातापि वा सती) 
बोदुः से गर्भोभवति सद्द इति चोच्यते । १७९ ` 

% ७ | 



१७१ ' मजुसंशिता १ 

तरभेष्ोयादृयस्त्वषल्थाथं मातापितापितोयंमन्तिकात् । 
ख क्रौतकः इतस्तसा सदयोऽसहयोऽपि वा ॥ {७४ 
या षत्धाबा प्ररित्वक्ा विधवाबखयेच्छया, 
छतूपादयेव् पनभूला स पौनभंब ख्यते ॥ 
सा चेट्च्तयोनिः स्माहतपरत्यागतापि वा । 
प्ौगभेवेण भ्व सा पुनः संस्कारमशति॥ । 
मातापिटबिदहीमोवस्यक्षो बा स्मादकारग्यात्। 
भामानं खश वेदयस्म खयन्दन्तस्तु स खतः ॥ 7 
य बाद्मणस्तु द्रायां कामादुत्पादयेत् डतम् । 
स पारयन्नेव यवस्तक्मात् पारयवः स्मुतः॥ ४ 
दाष्यावा दाखदास्यांवा चः गूद्रस्य इतोभवेत्। 
सोऽनुज्ञातो हरदं यमिति धर्मोग्यवद्धितः॥ ‹ 
चेतरजादीन् खतानेतानेकादय यथोदितान् । 
पुततप्रतिनिघौनाडइः क्रिवालोपा्मनौषिणः ॥ /* 
य एतेऽभिहिताः पत्ता; प्रसङ्गादन्यबौजजाः । ।६ 
थ् ते बौजतोजातस्तस्य ते नेतरस्त तु ॥ ।४। 
भ्राट शामेकजातानामेकञेत् पून्लृवान् भवेत् 
सव स्तांस्ेन दुत्त ण पुत््योमनुरबवौत्। 
सर्वा सामेककपद्नौनामेका चेत् पुत्तौ णौ भवेत् । 
सवीस्तास्तेन पुत्ता प्राह पुत्वतौमंतुः 
खयसः खयसोऽभाषे मापोया्टक्यमद्धेति। 
वद्वच्ेत्तु सहशा सवे रिव्यस्य भागिनः ॥ 
भभ्बातरोन पितरः पुत्ता ऋक्थश्राः पितु; । 
परिता दरटूपत्द रिकथं श्रातर एवच ॥ १८५ 



अरुं िता। ` १५१. 

तयाणाषुदकं काय्य विषु पिंडः प्रवर्शते। 
चतुधेः सम्ररातेषां पंचमो नोपपद्यते । १८६ 
अनन्तरः सपिंडादूयस्तस्य तष्य घनं भवेत् । =: 
सतह ̀ सकुख्यः स्यादाचाय्धः यिष्यएव वा # 
सवभामप्यमाषे तु बाह्मणा रिक्थभागिनः । 
बेविद्याः एचयो दासा स्तयाधमों न हौयते 
सहध्यं ब्राह्मणद्रव्यं रान्ना नित्यमिति खितिः। 
इतरषान्त॒ वर्णानां सर्वाभावे हरेदपः । 
संख्थितस्यानपत्य्षा सगोत्रात् पुत्रमादरेत् । 
तत्र यहक्थञातं स्यान्तन्तस्मिन् प्रतिपादयेत् । 
हौ त यौ विवदेयातां हाभ्यां जातो ख्या घने। 
तयोयदूयसय पिप सगात्तत् ख खष्लीत नेतरः ॥ 
जनन्यां संखितायान्तु समं सबं सहोदराः । 
भजेर श्माटकं रिक्थं भगिन्य सनाभयः । 
यास्तासां सुगद्यहितरस्तासामपि यथात: । 
मातामह्या धनात् किंचित् प्रदेवं पोतिपूबेकम् ॥ 
अध्यन्यध्यावाहनिकं दन्तच प्रीतिकम खि । 
श्राटमाटपिदग्रा्' षड्विधं स्नौधनं स्मतम् ॥ 
अन्वा पेयं च यदं परतया प्रौतेन चैव यत्। 
पत्यौ जौवति हन्तायाः प्रजायास्तइनं भवेत् ॥ 
जाद्यरे वाणे गान्धवेप्रजापत्येषु यहद । 
अप्रजायामतोतायां भक्तरेव तदिथते ॥ 
यत्वसयाः सादनं दन्तं चिवादष्वार्रादिषु। 

्प्रजायामतोतायां मातापित्रोस्तदिषवे ॥ १९८७ 



{8२ नशुलंङ्ता। 

ग्लियाण्तु य्धेदित्तं पिता दन्तं कथ्वन। 
बरह्मणो तरेत् कन्धा. तदपत्यसयर बा भवेत् ॥ १८६८ 
न निश्ैरं सोयः कुथः; कुटुग्बाहृहमध्यगात् + 
स्वकादपि च विन्तादि खस भत्तरवान्नया ॥ 
पतो. जोषति वः ्ौभिरलंङ्ारो तो भवेत् ॥ 

नतं भलेरन् दायादा. भजमानाः पतन्ति ते॥ 
अनंशौ क्ौवपतितो जात्यन्धबधिरौ तथा । 
खन्मनजडमूकाखये च.केचि्िरिष्दरियाः॥ 

सवषामपि तु न्धाय्यं दातु' शक्या सनौषिणा । 
भ्रासा चदनमत्यन्तं पतितो. ह्यददद्षेत् ॥ 

यद्यधिंताःतुः दारे; स्यात् क्रौवादौनां कथंचन. 
नेषा सुतपवतन्तू नामपत्यं दायमडेति.^ 
यत् किंचित् पितरि प्रते घनं ज्यं छोऽधिगच्छति ॥ 
भागो. यवोयसां तत्र यरि विद्याञुपालिनः ॥ 
अविद्यानान्तु सर्वेषा मौडातञखेदनं भवेत् । 
समस्तत्र विभागः. स्यादपितप्रहति.धारणा ॥ 

विद्याघनन्तु यदू यक्ष तन्तस्थेव धनं भवेत् ।; 

मै त्रासो दाड्िकंचेव माधपकिकमेव च| 
भ्रा णां यस्तु नेरेत. घनं यक्तः सकमे णा । 
सः निर्भाज्यः. स कादं गात् किचिदश्सोपजौवनम् ॥ 
अनुपश्नन् पिदरव्यः खभेय यदुपाजंयेव्। 
खयमोहितलब्ध" तन्नाकामो दातूमशेति ॥ 
पे कन्तुः पिताः द्रव्यमनवाप्त' वदाप्र.यात् 1 
त तत् पुत्र भजेत् सादैमकामः खयमर्जितम् ॥ २०८ 



अशुर हिता । ' 9 

विभक्ता स्ट जौवन्तेः विभजेरन् पुनयि १ ` 

उमस्तत बिध्ागः. स्यान्न टप तव न विदयते ४ २६५ 
येषां ज्येष्ठः. कनिषटोकयः होयेतां यप्रदानतः.। 
च्ियिताण्यतसे वपि ताय भागो नः लुष्यते ॥ 
सोदय्यौ विभजेरप्तं समेत्य रहिता समम् । 
भ्रातरो येःच संश: नगनच्च सनाभयः ॥ 

यो ज्येष्ठो विनिवु्रीत. लोभाङ्कातृन् यवो; ॥ 
सोऽज्य ह" स्यारभागख.नियन्तव्यच्च, राजनि; ॥ 

सर्य एव विकर्मस्था ना हन्ति श्ातरो धनम् । 
न चादक्वा कनि भ्यो ज्यष्ठ कुर्वत यौतकम् ॥ 

श्रातृणामविभक्तानां यद्युलखानं भवेत् सह । 
न पुत्रभागं विषमं परिता दद्यात् कथचन ॥ 

खदु" विभा गाष्नाक्तन्तु पित्रवनेव दरेदनम् । 

संखृशास्तनवायेःस्यविंभजेत सते सह ॥ 
अनपत्य ख पुच्चस्य. माता. दायमवराप्र, यात् । 
मातथपि च टन्तायां पितुमता हरेहनम् +. 

ऋणे घने चः सर्वं स्मन् प्रविभक्त यथाविधि ।, 
पश्चाद्रश्येत यत्किञ्चित् ततव समतां मवेत् ॥; 

व्ल" परत्रमलडगरं छताच्रसुदकं लियः.1 

यो गक्तेमं प्रचारः न. विभाज्यं प्रचच्तते| 

सयपुक्तोविभा गोः पत्राणां क्रियाविधिः} 
कमथः चेत्रजादौनां ्यतधमात्तिवोधत ॥ 

दतं समाष्टयं चेव राजा राषटानिवारयेत्। 
राज्यान्तकरणावेतौ हौ दोषौ. रयिवौशिताम् ॥ २२१ 



` अकायमेतत् तारम वहं वमसमाष्टवौ | 
तवो जितं प्रतौघाति खषतिरवबवाम् भवेत् ॥ २२३ 
भप्राशिभियेत् प्रियते तज्ञोके यतभुष्यते । 

 श्राणिभिः क्रियते यनु स विन्नवः समाह्वयः । 
दतं एमाद्रयंचेव यः कुथात् कारयेत वाः। 
तान् सर्वान् घातयेद्राजा टरा हिजलिङ्िनिः 
कितवान् कुश्णोलवाम् क्रराम् पाषष्डस्छांख मानवान् । 
विकमं स्थाम् शौख्डिकां ख. िप्र' बिवौसयेत् पुरात् ॥ 
एते राष्ट वत्तमाना रान्नः प्रच्छन्नतस्कराः 

विकमंक्रियया नित्घ' बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ 
द्यतमेतत् पुराक्रस्पं इष्ट" वेरकर महत् । 

बस्मादयूत न सेवैत हास्याथेमपि बुहिमान्॥ 

प्रच्छव्रंवा प्रकाशं वा त्धिषेषेत योनरः;। 

तस्य दण्डविकल्पः स्याद् यथेष्ट पनेस्तया ॥ 
च्त्रविट. सूदयोनिस्तु दण्डं दात॒मश्क्र बन् 

अदयं कमणा गच्छद्विप्रो दद्याच्छनेः शनेः ॥ 
स्लोवालोकनलटदानां दरिद्राशाश्च रोगिणाम्। 
धिफाविदलरल्चादेविदष्यावरपतिदेमम् । 
ॐ निबुक्रास्त् कार्थेषु दन्यः काथधाणि काग्विणाम् ४ 
धनोपमरणा पचमानास्ताव्िख्ान् कारयेब्रपः॥ 
कूटशासनकत्त च प्रृतिनांच दूषकान् + 

स्नोवालब्राह्मार्ाख इन्धाद्िट सेविनस्तथा ॥ 
 नोक्तिद्धातुशिष्टं च यत्न कचन यडषैत् । ` 
छनं तदमेतोविद्यान्न तद्ूयोनिबर्तं येत् ॥ २३४ 



भदुसशडितो । ११५ 

अमात्थाः प्राड विवाकोवा यत् कुथः काथभग्धवा । 
तत् खयं टपतिः कुखान्ताम् सहसखरश्च द्येत् । २३४ 
ब्रह्महा च ुरापञ सूयो खं गुरूलल्पयः । 

एते सव पथक् सया महापातकिनो नराः।॥ 
वतुयपमपि रेतेषां प्रायच्चिन्तमकुबताम्। 
शारोरं घनसंयुत्गं टंड धम्य प्रकल्पयेत् । 
गुरूतल्ये भगः, कायः खरापाने सुराध्वजः 1 

स्तये च पदं काय्ये बह्मदयशिराः पुमाम्। 
पसम्भोज्या द्यसंयान्या शरसंपाव्या विजहिनः। 
चरेयुः श्थिवो दोना; सवेधमेबदह्हस्कं ताः ॥ 
नषा तिसम्बन्धिभिषत्न ते त्यक्तव्याः रूवलक्तणाः । 

निटेया निनेमस्कारास्तम्मनोरलुथासनम् । 
भ्रयिन्तन्तु कुर्वाणाः सवे वर्णा यथोदितम्, 
नांक्या रान्ना ललाट स्यदोप्य स्तत्तमसाडसम् 
अगः ब्राद्मणसेपव कार्व्योमध्वम सहसः 
विवा योवा भवेद्रा्यत् सद्रव्यः सपरिच्छदः 

इतरे लंतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः। 
सवं स्वदारमरन्ति कामतस्तु मरभासनम् १ 
नाददोत दपः साधमेहापरातकिनोधनम् । 
 मददानस्तु वन्नोभाष्तेन दोषेण लिप्यते + 

अपर प्रवेश्य वं दऽ वरुणायोपपादयेत्, 
खुतटरन्तोपपत्रे वा बाह्मणे प्रतिपादयेत् ॥. 

देयोदंडष्य वरूणो रान्नां दंडधरो{ड सः। 
देशः सवसा जगतो ब्राह्मणोवेदपारगः ॥ २४५ 



१०६ अदैसंहिती 
थत वजयते राजो पोपर्धयो धनागमम्) 
तते कालेम जायन्ते भागवो दीष जीविनः ॥ : ४१ 
निष्पयन्ते चै सेपानि यथोप्तानि बिथ यक्) 
बालाश्च मे प्रमगेयन्ते विश्चतं न च लायते॥ 
जाहयशान् -वाधमामस्तु कामादवरवयेलम् । 
हन्या शितेवेधोपायेरूदेजनकरे पः ॥ 

यावानवध्यसेय बधे तवान् वध्यस्य मोश्चणे । ` 
अधर्मोटिपरतेद एोघमस्तु विनियच्छतः + 
उदितोऽयं विस्तर॑यो भियो विवदेमोनयोः । 
अटादथर् मार्ग व्यबदारसा निखेय: ॥ 
एवं घरमीखि काथाखि संम्यकवेन्महोपतिः। 
रेयानलब्धान् लिपसेत खब्धा ख परिपालयेत् ॥ 
सम्यङ्निविष्टदेथस्तु छतडुगे ख थाश्वतः , 
कण्ट म्नोडार यौ नित्यमातिरेदूयवमुक्नमम् । 
र्तथादायटानां कण्टकानोख शोधनात्) 
नरेन्द्रास्वि दिवं यान्ति प्रजोपोलनतत्पराः ॥ 
अभासंस्तस्क राभ् यैस्तु बलिं काति पार्थिवः 
तस्य अन्तुभ्यते राष्र खगौशच परि होयते । 
निभं यन्तु भवेतधव्य शोष वाडइव्लायित्तम् । 

तस्य तदेते नित्यं सिश्थमानद्व द्मः ॥ 
दिबिधां स्तस्कशान् विद्यात् पर्द्रव्योपशारकान्) 
प्रकाांच्ाप्रकाथांख चारचकच्मेोपतिः। 
भकाथवंचकास्तं दां नानाप्योपञजौविनः । 
मच्छनवं चकास ते चे सेनाटमिकादयः ॥ २५७ 



भुता) = १७9 

शतृ रोचक्रासोपधिका बकाः कि्तवास्तंथो । 
महः लादेयटन्ताख भद्राचेच्चणिकेः सह ॥ २५८ 
असम्यकषारिणदेव महामानाश्धिकितखकाः 1 
शिल्पोपश्वारयुक्षाश्च निपुणाः पणयोधितः॥ 
खवमाटोन् बिनानोौवात् प्रकार्भाक्षोककंण्डकान् । 
निगूटचारिणश्चोन्यानैनाथानायलिङ्िमिः । 
तान् विदित्वा ुशरितेगू टु स्तव्कमंकारिभिः, 
ष्वारे चानेकखंस्यानेः भोधूसाश्च वश्चमानयेत् ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य खं खं कमैखि वक्वतः १ 
कुर्वत घासनं सजा सम्यक्सारापराधतः ॥ ` 
न हि ठंडाहते यव्य; कन्त ̀ पापविनिग्रहः । 
स्त नानां पापवुरीनां निर्लं चरतां सितौ । 
सभाप्रपापूपश्ाला वेयमदाब्रविक्रयाः। 
चतुष्पथाचत्यहन्ता. समाजाः प्रत्षणानि च ॥ 
जोर्णोद्यानान्यरण्यानि कारूकातै्नानि च । 
स्यून्धामि चाप्यगाराणि वनान्यपबनानि च॥ 

एवम्वि धोनरपोदेथान् गुल्म: स्थावरलङ्कमेः । 
तस्कर ग्र तिषेधाथं चारे चाप्यलुचारयेत् ॥ 
तत्सदाये रत्ुगतेनपनाक॑प्रवेदिभिः । 
विद्याइत्सादयेषेव निपुयोः पूर्वतस्करैः । 
भच्यभोज्यापदेये ख बाह्मणानांच दर्थनेः। 
ोकमपदेथेच्च कुथयुस्तं घां समागमम् । 
ये तत्र नोपसर्पचुमू लप्र शिड्िताच ये । 
तान् म्रस्द्यद्पोडन्यात् सनितन्नातिबाद्धबान्। २६९ 

>०१ 



१७६ ' सुसं हितौ । 

भं होढेन विना चोरं घातयेशमि कोक्षः1 

चढ़" सोपकरंण' घातयेदं विचोरयन् ॥ २७० 
ग्रामेष्वपि च ये केचिचोराणां भक्तदायकाः । 

भाणडावकाथदाचचैव सर्ओस्तानपि घातयेत. 
राष्ट रक्लाधिञ्जतान् समन्तांश्वेव चोदितान् 1 

अभ्याघातेषु मध्यख्ान् शिधाचोरानिव द्रूतम्। 
यच्चापि धरम समयात् प्रश्यतोधमं जीवनः । 
ंडेनेव तमण्योषेत् खकाद्मदि विुतम् ॥ 
ग्रामघाते हिताभङ्गे पयि मोषाभिदथेन । 
शत्तितो नाभिधावन्ते निवीसमः सपरिच्छराः ॥ 
रात्तः कोषाप्त्त च प्रतिकूलेषु च स्थितान् । 

` चातयेद्िषिषेदडररीणा चोपजापकान् । 
सन्धिं डित्वा त॒ ये चौर्ये राब्रौ कुबेन्ति तस्कराः । 

तेषा" द्त्वा मोड स्त्ये तोच्ख्मूसे निवेथयेत् । 
अङ्गनो ग्रन्िमेदसा छेदयेत् प्रथमे ग्रहं । 
हितीये हस्तचरणौ तोये वधम ति ५ 

अग्निदान् भक्तदा'खेव तथा शस््नावकाशदान् । 
` सत्रिधातृ च्च मोषसा इन्धाञ्चौरमिवेश्रः ॥ 

तडामभेदक इन्यादष्छु शषधेन बा । 
तषापि प्रतिसंखग्यदाथयस्तृन्तमसा इसम् । 
कोष्मागारादु्ागारदेक्तागारमेदकान् 1 

हस्तयग्वरथरुत च इन्धादेषाऽविचारयन् । 
वस्तु पूवेनिविष्टसा तडा गस्थोदकं हरेत् । 
संगमं वाप्यपां भिन्यात् स दाप पूवसाहसम् | २६१ 



ननुसंश्ित् +. १५९६. 

खमुत् टजेद्राजार्गे यच््मेष्वमनादमि। 

स द्रौ काषौप्णो दद्यादमेष्यश्चा थोधयेत् ॥ २८३ 
खापहतोऽयवा टो गभिणौ वालणएव बा । 
परिभाषणमद्न्ति तंच शोध्यमिति खिति ॥ 
चिकितसकानां सर्वेषां मिष्याप्रचरत" दमः ॥ 
अमानुषेषु प्रथमो मागुषेषु त॒ मध्यमः॥ 

सं क्रमध्वजयशोना' प्रतिमानांच मेदक; । 
प्रतिकुशाच्च तं खयं पंच दद्ाच्छतानि च॥ 
अदूषिताना द्रग्याणा दूषणे भेदने तथा। 
मणौोनामपेषे च ठंड प्रथमसाहसः | 

सभे हं विषमं यस्तु चरेद मूष्तोऽपि वा । 

ख प्राप्या पूवं नरोमध्यममेव वा ॥ 
बन्धनानि च सर्गाणि राजमागे निषैथयेत् । 
दुःखिता यत्र ह्येर् विरताः; पापकारिणः ; 
प्राकार च मन्तारं परिखाणाश्च पूरकम् । 

दाराणा"चेव भङ्क्तारं ्तिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ 
अभिचारेषु सर्धेषु वक्त व्यो दि्तोदमः । 
मूलकमेशि चाना; छत्थार विविधाद् च ॥ 
अवीज विक्षयीचेव बोजोतृरृषटन्तयैव च | 
मथादाभेदकच्दैव विक्षतं प्रप्र यादइधम् ॥ 
खवेकर्टकपापिष्टं हेमकारन्तु पाधथिंवः । 
प्रवन्त मानमन्यप्ये छेदयेक्नवशः, सरो, # 

सखोताद्रव्यापरहरेण यास्नाणामोपधसय च। 
कालमासाद्य काश्च राजा दंडं प्रकल्पयेत् ॥ २९.४६; 



द जभुसंिता । 

स्वाम्यामाल्यौः पुरं रार्" कोपदडौ ड्ध । 
सप प्रतयो देताः साङ्ग रान्यसुश्यते ॥ २८४ 

सपान प्रकतानान्तु राज्यस गास यथाक्रमम् ॥ 
पूवे पूवं गुकूतरं शनोयादगसमं महकः ॥ 
खपाः. ह राज्यस्य विष्टब्धस्य लिदं डवत् । 
अन्योन्यगुणवे गेष्याब्र दिः चिदतिरिच्यते ॥ 
तेषु तेषु त रत्छेषु तन्त शङ्क" विश्यिष्यति । 

येन यत् साध्यते काये तन्तश्न् श्र एभुष्यते ॥ 
छार णोतसायोगैन क्रिययेव च कर्मणाम् ।, 
खशच्िं परयति च नित्यं विद्याग्महोपतिः ॥: 
पौडनानि च सवखि व्यसनानि तयेव च । 
सभारमेत ततः कायं संखिन्छयः गुरू लाघवम् ॥ 

आरमेतेव कर्माश्ि खान्तः खान्तः पुनः पुनः! 
कर्मण्यारभमाणं हि पुरुषं खी न्निषेवते । 
कृतं तेता गं चेव दापरं कलिरेव च । 
रात्नो.टन्ताणि सवशि राजा हि सुरसमुच्यतेः॥: 
कालिः प्रुपो भवति स जाग्रहापरं चुगम् । 

कमे खञ्च ट॒तस्नेता विचर॑स्तु छतं चुगम् ॥ 
इन्द्रस्याकेच्य बायोचख वमस्य वरुणस्य च । 
चन्द्रस्याग्नेः पथिव्याच्. तेजोटन्त' कपश्चरेत् ॥ 
वापिकाखतुरो मासान् ययेन्द्रोऽभिप्रवमति । 
लयाभिवर्षेव् खं रा" कामेरिग्दरवरतं चरन् ॥ 
अरे मासान् ययथादित्बस्तोयं हरति रग्भिः । 
कथा हरेत् करं यश्टातित्मकंटतं डि तत् ॥ २०४ 



मरशुधंशिताः । १८ 

अिश्य सर्वभूतानि यथा चरति.मारूतः। 
कथा चारः प्रष्टव्य तमेति मारुतम् ॥ १०९ 
थाः यमः प्रियदेष्यौ प्राप्तं कासे निष च्छति । 
बया रान्ना नियन्तव्या प्रलास्हि यमनतम् ॥ 

बरूणेन यथा पावै इ एवाभिहष्यते । 
तथा पापािरड्ोयादतमेतदि वारुणम् ॥ 
परि पूणे वथा न्द्र" दष्टा इयन्ति मानवाः ॥ 
तया प्रतयो यस्मिन् स खान्द्रव्ह्निको पः ॥ 

प्रतापयुकतस्ते जस न्य" स्यात् पापकम । 
दुश्सामन्तहिं खच्च तदाग यं बतं स्यतम् 
यथा सर्वाणि भूतानि. घरणधारयते समम्|, 

तथा स्वि नूतानि विभ्चत. प्रथिवं व्रतम् ॥ 
एते रुपायेर ण्ये ख युक्तो मित्य मतन्दरित; । 
स्त नान् राजा निर्यात् खरां परणएव चः।. 
परामव्यापदं प्राप्तो बाहयणान्न प्रकोपयेत् । 
ते द्य नं कुपिता इन्यः सदाः सवलवानम्.५. 
येः छतः सर्व भच्छोऽग्निरपेयश्च महोदशि, । 

त्यो चाप्यायितः सोमः को न नश्येत् प्रकोप्य तानू 
लोकानन्धान्खजेयुय. लोकपाला ख कोपिताः । 
देन् कु्धुरदेवां च कः चि ्ठ'स्तान् सपन यात् ॥ 
यानुपाशित्य तिन्ति लोका देवाञ खदा 
ब्रह्म चेव धनं येषां को डि ्यान्लान जिखीविषु ॥ 
श्पविहां चेव विदां बाद्मण्यो. देवतं मत् । 
प्णोतस्ाप्र्णोतख यथाग्निदेवतं महत् ॥ ३१७. 



१८२. - मगुसंडिता। 

श्मशानेष्वपि तेजस्तौ पावको नेव दुष्यति ॥ 
इयमानख्ः यत्त षु भ्छ्वएवाभिवशैते॥ ३६८ 
एवं यद्य्यमिटेषु वक न्ते सर्वक्रमेखु |. 
ख्या बराहयष्दाः पृज्याः परमं देषतं. हि तत्.॥ 
ऋस स्यातिप्रहदस्य बालन चप्रन् प्रति स्वे श्ः ।. 
अद्मोव सियन्त स्यात्चव" ह बद्मखन्मम् ॥ 
अड गोऽभ्निब्मतः चतमम्मनो लोहसुलितम् ॥ .. 
नेषा सवंव्रगं तेजः खार योनिषु णएम्यति.५. 
सावद्य सवरब्द्ोति नास्त व्रह्म बष्ैते। 

ब्रह्म च्चः सम्यक्तमि्ः चामुक वते । 
द्त्वा घनन्तु विप्रेभ्यः सवेटंडसमु लतम् । 
चुत राज्य" समाशज्य कुर्वीत थणं रणो, ॥ 
द्वंचरन् खदायुक्तो रण्लघर्मषु पाथिवः। 
हितेषु चेव लोकस्य षन् भत्यरश्ियोजयेत् ॥ 

एपोखिलः कमे विधिरक्तोरान्नः सनातनः । 
दमं क्मःव्धिं विद्यात् क्रमथोवेश्यन्य द्योः ॥ 
के्यस्तु छतसुस्कारः छत्व दारुपरर ब्रहम । 
वान्यं नित्ययुक्तः स्यात्, पन्डूनपं चेव र्ये ॥ 
प्रजापतिशि वेश्याय. खष्टाः परिददे पच्यन् । 
बाहयश्यायच. राक्र च सवैः परिश्दे प्रजाः. ॥ 
न च वेश्यस्य कामः स्याज स्तेयं पथ्पूनिति । 
बेग्ये चेच्छति नान्ये रच्ितव्याः; कर्थ चन ।; 
खणिसुक्ता प्रबान्तानां लोहानां तन्तवस्य च 

गन्धाम्ः च रसानां च विद्याद्य बलाबलम् + ६२९. 



अयसं दितेषे 1 १८४ 

कीजनापुत्तिविच्च स्यात् चेवदटोष गुणय च 1 ३३० 
मानयोगं च जानीयात्तलामोगांच स्थ॑ः ॥ ` 
सारासारच भाष्डानां देयानां गुणागुखम् ॥ 
लाभालाभंच पानां पन्डूनां परिवदनम् ॥ 

सन्यानाच रतिं विद्याद्ाषाख विषिधा दशाम्। 

द्रव्याणां स्थानयोगांख क्रयविक्रयमेव च| 
धर्मेण च द्रग्यहहावातिड् यत्र सुलमम् + 
दद्याञ्च खषेभूकानमनब्रभेव अयतत: ॥ 
विप्राणां षेदविदुषां शटस्थामां यथ्चसख्िमम् १ 

अश्रुभेव तु शरद्य घर्मो नैः प्रेयसः प्रर ॥ 
एचिरूतेखशटण, षु दुवामन इदः, तः । 
त्रा द्यणादय चयेनित्धसुवृक्ं जरतिमग्र ते ॥ 

एषोऽनापदि वणानपमुक्ञः कमेविधि शभ; । ̀  
भआपद्यपि हि यस्तेषां क्रमथ्ःस्तत्निवोषतः॥ १२६ 

दति मानवे धक्मशाकले धगुमोक्तावां 
संडितायामष्टमोऽभ्वायः ॥ 9 

दैणमोऽध्याचः 1 

अधोयोरयोवग्णौ; ख कमेस्था हिलातयः । 
अव्रूयाद्राद्मणस््न षां नेतरावित नितः ॥ { 
सवेषां त्राद्मशोविदाहन्त पायान् यथाविधि । 
बे गेयात् प्रूतिश्च ् टात् नियमस्य च धारणात् ॥ २ 



१८४ भतुसटितौ 1 

वे पाव प्रकतिय यात् जिन्रमष्य च धारं शर्त! 

सखश्कार य विशेषाश्च वणानां बाष्णः प्रभुः ॥ ९ 

जप ह्मणः शैव्रियोवेश्य स्रयोवणी हिलातवः । 
चतुथं एश्नातिस्तु चूद्रोनास्ति त पंचमः ॥ ४ 
सबेवणषु तुखार पद्नष्व्यतयोभिषु । 
अनुलोम्बेन सम्म ता जात्या ज्ञयास्तएव ते ॥ ४ 
स््ष्वनन्तरंलातार् दिजेरुत्पादिताम् तान् १ 
सदटशथानेव तानाहइमीटदोषविगश्ितान् ॥ ६ 
अनन्तरयङु जातानां बिधिरेष सनातनः । 

डेयकान्तरारू जतानां घम्बे विद्यादिमं विधिम् ॥ 9 
जा द्मणादे श्यकन्यायामम्बषोनाम जायते । 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ £ 

छ तियाच्छद्रकन्धाय क्रराचारविद्डारवान् । 

सत्रशुद्रवपूखन्तुरूग्रोनाम प्रजावते ॥ ९ 
विप्रस्य विषु वषु पते णयो यो; । 

वेश्यस्य वे चेकखिन् षड् ते; पशदाः स्मता ॥ {* 
च वियादिप्रकन्यायां सूतोभवति जातितः । 

वेश्यान्धा गधे टेहौ राजबिप्राङ्गनाख्तौ । !१ 
शुद्रादायोमवः चत्ता चाण्डाल घमोदणान् । 

चेभ्यराजन्धभिप्रार् जायन्ते व्यसष्राः ॥ १२ 

एकान्तरे लान लोम्यादग्बष्टोग्रौ यथा स्मतौ । 
चन्त वेटेहको तड" प्रातिलोम्ये पजन । १३ 
पुचा येऽनन्तर स्तीजाः क्रमेणोक्ता दिलन्मनाम् । 
तानन्तरमामनस्तु माटदोषात् प्रचत्चतु | !४ 



भगुसंहितो ! +>, 

री द्यगोदश्रकन्धायामाटतोनौम जायवे। 
अभोरोऽम्बहटकन्धायामाोयोगव्यान्तु धिम्बश; | १४ 
श्रायोगवश्च चन्ता च चाडालश्चाधमो णाम् । 

प्रातिलोम्येन जायन्त शूद्रादपसटरास्लयः॥ १६ 
वैश्यान्मागधवैटेषटौ चतियात् खत एव तु । 
अतौरपसेते जयैन्तेऽपरेऽप्यसंदाल्रयः ॥ १७ ` 

जातोनिषौदाच्छंद्राया जात्या भवति पुक्कसः] 

च्यु द्ान्नातो निषाद्यान्तु सं व कुक्टकः स्मतः ॥ १९ 

त्त् जत स्तयोग्राय श्वपाकदति कौत्यं मे । 
वेदेष्टकेन त्वम्बष्टपामुत्पनरो वेश रते ॥ १८ 
हिजातयः सवगणीरू जनयन्द्यत्रतं।स्तु यान् । 
तान् सावित्रो परिभ्वष्टाभ् वात्याश्ति विनिरि शत् ॥ २० 
बान्तात्त जायते विप्रात् पापाता भूलकण्ट कः । 
आवन्त्यवाटधानौ अ पुष्पधः धेखएव च | २१ 
भल्लोमललख् राजन्यात् ब्रात्याजिच्छ्िविरेव च। 
नर्च करथाख्येव खसो द्रविड्एव च ॥ २२ 
यै श्याक्तु जायते व्राल्यात् खधन्वाचायणव.च ¦ 
कारु विजना च मेव: खात्तएव च ॥ २३ ` 
व्यभिचारेण वणौ नामवेश्चावेदनेन च 1 
सडकमा च त्यागीन जायन्ते बशेसङ्कराः ॥ २४ 
सङ्ोणेयोमयो ये त॒ प्रतिलोमाहुलोमजाः 1 
अन्धोन्यव्यतिषक्लाख तान् प्रवद्याम्ययेषतः ॥ २५ 
खतो वेरेदकच्चेव चंडालश्च नराधमः । 
मागधः चत्तजातिञ्च तथायोगब एवच ॥२६ 

©+ 



१९६ ` मनुसंहिता । 

एत ष सटजान् वर्णान् जनयन्ति खयो्निषु | 
माद जात्यां प्रघ॒वन्त प्रबरारु च योनिषु । २७ 

थथा ब्रयां वणमैनां दयोराम य जायते । 
सनन्तव्वीत् खयोन्यान्तु तथा वाद्च षथपि क्रमात् ॥ २६ 
तेचापि वाच्यान् खबहस्ततोऽप्यधिकदूषितान् । 
परषरय रारेषु जनयन्ति बिगह्ितान् ॥ २९ 
यथेव सूदो नाद्मस्थां वाश्च' जन्तु प्रषुयते । 
तथा वाश्चतरं वाद्यच्लातुगण्ये प्रघूयते ॥ २० 
म्रतिकूलं वन्त माना वाद्या वाद्यतराम् पुनः । 
होना होनान् प्रसूयन्तं बन् पंचदथेव तु ॥ ६। 
्रसाधनोपचारन्रमदासं दासजोवनम् । 

सेरिन्धि' वागुराटन्ति' सते दस रयोग'वे ॥ १२ 
मे तेयकस्तु बेदेषहो माधूकं सम्प्रसूयते । 
नन् प्रशं सत्यजख यो घण्टाताडोऽरूणोदये | २४ 
निषादो माग्वं खते दां नोक जीविनम्। 
कोवत्तंमिति यं प्राहरागधावन्ते निवासिनः ॥ १४ 

खतवस्रश्त्ख नारोषु गद्ितान्रा्यनाड च। 
भवन््यायोबोष्ठते ज्लातिह्नाः यक् तयः । ६५ 
कारवरनिषादात्त् चभेकार प्रसूयते । 
वे देडिकादन्धमेदौ बहिर्ग्राम प्रतिय । ३६ 
चडालात् पांडसोपाकस्त्वद्छारब्यबहारवान्। 
या -हंडिकोनिषादेन वैदेद्रामेव जायते ॥ १७ 

चंडालेम तु सोपाजो मुलव्यसनटन्तिमान् । 
पुक्ग यां जायते प्राप सदा सज्ननगङितः ॥ १८ 



सगु "डितः + १०७ 

भिषादखौः त॒ चण्डालात् पुच्तमग्थाबसायिनम् + 
्मगानगोचरं सूते बाह्यानामपि गद्टितम् । १९. 
सङ्करे जातयस्त्वेताः पिटमाद्टप्रदथिताः। 
प्रच्छन्नावा प्राया वा वेदितव्याः खकमंभिः॥ ४५ 
सजातिजानन्तरजाः षट. सूता दिजधमि णः । 
खट्राणान्तु सधम णः सवेऽपध्व'सजाः स्मृताः ॥ ४१ 
तपोकबौजप्रभावेसतु ते गच्छन्ति युगी गे, 

खत्र्धश्चापकरषच मनुष्येष्विह जग्मतः ॥ ४२ 
्नकेसतु क्रियालोपादिमाः चवियजातयः । 

इषलत्वं गता लोके बाहमणादशनेन च ४३ 
पोण्डकाखोटुद्रविड़ाः काम्बोजा जवना; शकाः ॥ 
पारदापडवाश्चौनाः क्रिराता दरदाः खया; ॥ ४४. 
मुखबाहरुपन्नानां खय लोके जातयोवदह्िः | 

मनं व्वा चचाव्धयवाचः सष ते दस्यवः खता ॥.४५ 
ये हिजानामपसदा ये चापध्व सजा: खता; । 

ते मिन्दितेवेतते येशद्िजानामेव कमभि; ॥ ४६ 
सूतानामण्सारष्यमम्बष्ानां चिकित्सितम्, 

वेदेहकानां खोकायं मागधानां वांणक्पथ;.॥ ४७ 
मत् यघातो निषादानां तरश्सत्रायोगवबस्य च, 
मदा चुच मह.नासारण्यपश्ष्िंसनम् ॥ ४८ 

त्च ग्रुककसानान्तु विलोकोवधवन्धनम् । 

धिग्बणानां चमे काय वेणानां भांडवादनम् ॥ ४९ 
चेत्यदुमश्मशानेषु गे लेषुपवनेषु च । 
वसेयुरेते विन्नाना वत्तःयन्त; खक्मभिः ॥ ५५ 



दद ` अशुसंखिता } 

ववंडालश्वपचानान्तु बदिग्रामात् प्रतिश्रयः । 
अपपावाख क्ल ग्याः घनमेषां ्वगह भम् । ५१ 
वासांसि खतक्वलानि. भितरभांड षु भोजनम् । 

का णौीयस्मलङ्गरः परिवञ्या च. नित्धश्ः ॥ ५२ 
न ते; समयमन्विच्छेत् पुरूपोधमेमाशरम् । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सहेः खड | ५३ 

अत्रमेषां परा घोनं देखं खदिर भाजने । 
रात्रौ न विचरेयुस्तं ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ 
दिवा चरुः काथाथं खिद्धिता रालथासने;) 
सवार घवं शवं चेव निद्धरषुरिति स्थिविः ॥ ५५ 
वध्यां ख न्यः सततं यथाशास्न' पाश्या । 
बध्यवासा-सि. बक्रोबुः शय्याख्चाभरणानि च ॥ ५६ 
बयापितमविन्नातं नर कलुषयोनिजम् । 

अमथरुपमिवानाय ' कर्मभिः सेवि भावयेत् ५ ५७. 

अनायत निष्टुरता क्रूरता निष्कियबमता । 
पुरुषं व्यश्नयन्तोह लोके कलुषयोनिलम् ॥ ५८' 

पितर वा भजते शलं मातुर्वीभयमव व्। 
न कथनं चन दुर्यानिः प्रति खां नियच्छति ॥ ५० 

कुले सुखेऽपि जातस्य यस्य स्यादूयोनि्छङ्रः । 
संश्रयत्छेव त च्छलं नरोऽल्पमपि वाः वड ॥ ६० 
यत्र त्वेते परिष्व'स जायन्ते वचदूषकाः । 
राक; ख बद्राष्र शिप्रमेव. विनश्यति.॥ ९१ 

बराह्मणा यवाये बा देदहत्यागोऽनुपरूतः । 
खोबालाम्य्. पप्तो च बाद्याना' सिदिकारणम् ॥ ९३ 



मलुसंहिता ।' पष्ट 

अहिंसा सत्यमस्त यं गोच्वमिन्द्रियनिग्रः । 
एतं सामासिकं धमे चातुबर्णोऽत्रवोकामुः | ६१ 
सबूदाया' बाह्मणाल्नातः र यसा चेत् प्रजायते ।' 

अश्रयान् अतसं जातिः गच्छत्यासप्मादृदुगात् | ६४ 
मू रोत्राह्मणतामेति बाह्मणच्धेति शुद्रताम् ।. 

क्ष तियाज्नातमेवन्तु विद्याहैग्यान्तयेव च ॥ &.५ 
अनाथायां समुतपत्रोनाह्य णात्त, यहच्छयाः। 

बाह्म्यामणप्यनायान्न, ख यसत्व' क्ति चडवेत् । ६६ 
जातोनाथामनाशायामाादा््योभवेह ये; । 
जातोशप्यनायादाथायामनायष्ति निचयः ॥ ९७ 
लावुभावष्यसंस्काथाविति धर्मोव्यवख्ितः । 

वैगुन्याज्ग्मनः पूवं उन्नरः प्रतिलोमतः ॥ ९८ 
सबीजं पैव सुकते जातं सम्पद्यते यथा। 
तयाश्चाजात आथायाः सवं संकतारमर्धिति.॥ ६८ 
बीजमेके प्र शंसन्ति क्षे ्मन्धं मनीषिणः । 
सौजकच्ैतरे नयेबान्ये ततेयम्तु व्यवख्ितिः ॥ ७० 
अशरेत्रे कीज पुतख्षटमन्सरेव विमप्यत्ति }' 
अ वोजकमपि चेलं कैवलं स्थं डलं भवेत् | ७! 

यखाह्ौजप्रभवेण तियगजा षयोऽभवन्। 
परलिताञ्च प्रशस्ताच्च तस्माह्ोजं प्रथ स्ते॥ ७२ 
अनायमायकमगणमायं चानाथकमिणम् । 
शम्प्राघायोबवोद्याता न समो नासमाविति ॥ ७३ 
बराद्यणा बद्मयोनिच्या ये खकमेरयवस्िताः । 
ते सम्यगुपजोवेयुः घट् कसि यथाक्रमम् ॥ ७४ 



१९० सुसं शिता. ॥ 

चदष्यापनमध्ययन यजनं याजमन्तथा ॥ 

दानं परतिग्रइख्े ड षट कमीग्यग्रजन्प्रनः ॥ ५ 
घसान्तु कमणामय्य रतो कमौणि जीविका ॥ 
याजनष्यापने चेवं विशदाज्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ 
तरयो धमै निवत्तन्ते बाद्यणात् त्रियं प्रति। 
ध्यापनं याजनच तोयः प्रतिग्रहः ॥ ७७ 
वेश्यं प्रति तथ वेते निवन्तंरब्विति सिति; । 
नतौ प्रति डि तान् धम^न्सनुराद प्रजापतिः ॥ €प् 

शस्राखभत्लं च्षतस्य.वणिक् पशरषिवि थः । 
भाजोवनाथ धमस दातमष्ययनं यजिः ॥ ७€ 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य चवियस्य च रक्षणम् । 

वान्सषै कम्ब वेश्यस्य विशिशनि सखकमसु॥ ८०. 
अजोऽस्तु यथोक्तेन बाह्यः सखेन कमणा ।; 
जोवेत् चव्रिवधमण स. ्यस्य प्रत्यन.तरः ॥ ८१ 
उभाभ्यामप्यजोर स्तु कथं स्यादिति २ इवेत् । 

इषिगोरक्षमास्याय जौतैद ष्यस्य -जोविकाम् ॥ ८२ 
बैश्यदटच्यापि जीवंस्तु बाह्मणः त्षतरियोःपि बा। 
हिंसाप्रायां पराघोनां कपि यन्न वजेयेत् ॥ ८ 
क्षिं साध्विति मन्यन्ते सा टत्तिः सद्िगद्िता। 
भूमिं भूमिश्वां चैव हन्ति काषमयोमुखम् ॥ ८४ 
ददन्तु ठन्तिवे कल्या्यजतोधमं म पुयाम् 
बिर्पययसुह, तोहार विक्रयं विन्तवहनम् ॥ ८५ 

सवन सानपाडत.कतान्रच्च तरे: सद । 
अश्म मोल वेव प्गवोये च मलुषा; | ८६ 



 अवुसंशित।{\ १९१ 

सवे च तान्तवं रक्त याणच्तोमाविकोनि शव, 
पि चेत् ् य॒ररक्तानि फलमूले तयौषधी ॥ ८9 

अपरः शस्ल' विषं मांसं सोमं गन्धांश्च सवेशः। 
तोर च्तौद्रं दधि तं तेलं मध गुड़" कणान् ॥ ८६ 
आरण्यांञ्च पञ्यून् सर्वान् दंष्णच्च वयांसि च। 
मद्यं नौलि च लाक्ाच्च सर्वास कश्फांस्तथा | ८९ 
काममुत्पाद्य ज्लष्यान्तु खयमेव कपौ वतः । 
विक्रोणीत तिलान् शान् धमय मचिरस्थितान् ॥ २४ 
भोजनाभ्यस्नना हानादूयदन्यत् कुरूते तिलैः । 

रमिभूतः श्वविष्ठायां पिभिः सड मज्नति ॥ <! 

सद्यः पतति मांसेन सक्या लवसेन च, 

त्राण स्र द्रौभवति बाद्यणः त्तौरविक्रयात् | <श 
दूतरेषान्तु पानां विक्रयादिह कामतः 1 

बराह्मणः सप्तरातेग् वैश्यभावं नियच्छति ॥ ९१ 
रसा रसेन्निमातव्धा नत्वेव लवखं रसे 
छतादचारतात्रेन तिला धान्येन ततृसमा; ॥ ९.४ 
जोवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ¦ 
नत्वेवं ज्धएयसरों ठत्तिमभिमन्येत कट्दिचित् ॥ ९५ 
योलोभादधमो जात्या जोवेदुत्शशकमेभिः । 
त राजा निद्धैनं छत्वा स्तिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ ९६ 
वरं खधर्मोविगु्णो न पारक्यः खनुहठितः। 

परधर्म जोवन् ह स्यः पतति जातितः ॥ ९७ 
वे श्यमेऽजोवन् सधर्मेण यू दरटृत्यरपि वन्ते येत् 
भनाचरब्रकायाण्ि निवत्तत च शक्तिमान् ॥ ८८ 



१८२ अगस्त 1 

अक्र वस्तु शये तांशूद्रः कत्त दिजम््मनोन 1 

युच्चदारात्ययं भराप्ोजोषेत् कारूककमंभिः ॥ ८२. 
यः: कर्मभिः प्रचरितः शख.्यन्ते हिजातलयः । 
तानि कारूकक्मौखि शिख्ानि विविधानिच ॥ १०० 
वैग्यष्टन्लिमनमाति्टन् बाद्यग्णः स्मे पयि स्थितः । 
अटन्तिकषितः सौदतिमं ७' समाचरेत् । ११ 
वेतः प्रति्डङ्ञीयाहा हणस्त्मनयं गतः 1 
सविर" दु्लौत्येतत् धमेतोनोपपद्यते ॥ १०२ 
नाध्यापबाद्याजनव हप गद्दिताद्वा प्रतिग्रहात् | 
दोषोभवति विप्राणां ज्चलनाम्ब् समाहिते। १०४ 
जीवितात्ययमापन्रोयो, ब्रमल्ति यतस्ततः । 
अाकाथमिव पङनन स पापेन लिते ॥ १०४ 

अलजी गन्तेः खतं इन्तुमुपासपद्वुखु्तिलः । 
न चालिप्यत पापेन चुतप्रतोकारमाचरन् ॥ १०१६ 

ष्वमां समि च्छब्रार्तोऽत्त' घमपैधमे विचश्ष्यः । 
माणानां परिरस्षाथे वामदेवो न लिप्तवान् ॥ १०६ 
भरदाजः चुधान्त स्तु सपुश्चोविजने बने । 
बह्म; प्रतिजग्राह ठधोस्त्णोमष्टातपाः ॥ १०७ 

चु धान्त चरात्तुमभ्यागाहिग्वामितेः अजाघनोम्। 
च र्ालदस्तादादाय घमगध^विचस्णः ॥ १०८ 
प्रतिग्र हाष्याजनाद्ा तथं बाध्यापनादपि । 
भतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रद्य गर्हितः; ॥ १०८ 
याजनाध्यापने नित्यं त्रियते संस्छताद्मनाम्। 
प्रतिग्रहस्तु कियते यद्रादष्यन्छजन्मनः ॥ {° 



मशसोतो । भ 

ज पषोमै.रंपैतय नो यजनाध्यापन : छतम् । 

अतिग्रहमिमिन्न्तु व्याग तपरसेव च | ११ 
शिलोब्छमय्याददौल विग्रोऽजौवम् यतस्ततः \ 
अतिग्रहाच्छितः य वांस्ततोऽणुच्डः प्रशस्यते । ११२ 
सोदडिः कुष्यसि च्छद्धि्ैनं वो एथिवीपतिः। 
याः स्यात् खातररविपरेरदित्संरथागमरईति ॥ १११ 
असतं च छलात् चेताद्रीर जाविकमेव च । 
{हरणं घान्यमस्नच पूवं पूर्वं मदोधवत् ॥ ११४ 
सप्त विन्नागमा घम्यी दायोलाभः क्रवोजयः 1 
प्रयोगः कमंयोगञ्च सतुप्रतिग्रह एब च ॥ {१५ 
विद्य शिल्पं तिः सेवा गोरच्छं विपणिः ऊषिः \ 

श्रतिभंच्छा कुसोदंच दय जीवनहेतवः ॥ ११६ 
जाद्मणः त्तन्रियोवापि हि" नेव प्रयोजयेत् । 
कामन्तु खलु धमय द थात् पापीयसेऽल्पिकाम् । {१७ 
चचतुथंमाददानोऽपि चलियो भरगमापदि। 
प्रजागरच्षन् परं शक्तया किख्विघात् प्रतिमुच्यते ॥ {१६ 

स्वं धर्मोविजयस्तस्य नाहवे स्यात् परास्खः। 

श्यस्य वेग्यावच्तित्वा धम्यं मदरयेह्लिम् ॥ {१८ 
धान्ेऽ्टमं विश्च शुरं विं शं काषीपशणएगरम् । 
कर्मोपकरणाः श्बूद्राः कारवः अखिनस्तथा ॥ १२० 

ष्यूदस्तु ठत्तिमाकङकत् चषत्रमाराधायेदूयदि । 
घनिनं वाप्युपा राध्य वेश्यं स्ूदरोजिजो वित् । १२१ 
खर्गाथे्भवायं बा विप्रानाराधयेत्त सः, 

9 ष 



१९४ भतुसंडिता ! 

लात-बाह्मशथष्दस्य सा छ्य शतलोधता 1 {२२ 

विप्रसेवेष शूद्रस्य विथिष्टं कम॑ कौ ते । 
यदतोऽन्यरि कुङते तदहबत्यस्य निष्फलम् ॥ {२९ 

प्रका तल ते न्तिः खकुटुग्बाद् यथात; । 
श्वि चावेच्छ दाच्यं च सत्यानां च परग्र्म् ॥ {२४ 

उच्छिष्टमन्रं दातव्यं जोणीनि वसमानि च। 
` पुलाकादेव घान्धानां जोर्णाखेव परिच्छदाः । १२५ 
ने यूदरे पातकं किंचिव्र च संस्कारमङति। 
नाख्याधिकारोधर्मोऽस्ति न धमात् प्रतिषैधनम् । {२६ 
धर्मपवस्तु धमन्नाः सतां टन्तिमगुष्िताः। 
मन्वे न दूषयन्ति प्रथंसां प्राप्रवन्ति च ॥ १२९ 
यथा यथा हि स्टत्तमाति्त्यनघ्यकः । 

तथा तथेमंचासु"च लोकं प्राप्रोत्यमिन्दितिः ॥ १२६८ 

शक्तनापिडहियू णन कार्योधनसंचवः। 
दरश घनमासाद्य ब्राह्मणानेव वाघते ! १२९ 

एतेच्तुणी व्णानामापदमैः प्रकौन्तिताः । 
यान् सम्यगनुतिष्ठन्तो व्रजसि परमां गतिम्। {१ 

एषधमेविधि छतृखश्चातुषं ख्यस्य की्तितः । 
अत.पर प्रवद्यामि प्राय्चिक्षविधि एभम्। {११ 

दूति मानवे श्मशानके भगुपरोक्तायां 

संहिताया दशमोऽध्यायः ॥ !* 

ह 



एकाद शोऽष्यावः । 

सान्तानिकं इष्य माणमध्वगं सवेवेदसम्। 
गुवंयं पिटटमावयं खाध्यायार्थुपतापिनः ॥ ! 
नपे तान् खानकान् विद्याद्राद्म्यान् घम भिक्षुकान् । 
निः सखेभ्योदे यमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २ 
एतेभ्यो हिजाग्ब् यभ्यो देयमन्र सदश्िणम् । 
इतरेभ्योबदड्िवदि छता" देयसुष्यते ॥ ॥ ९ 
सर्व॑रन्नामि राजा तु यथाहं प्रतिपदयेत् । 
जाद्यण्णान् वेदविदुषोयन्नाथं चेव दल्तिश्णाम् ॥ 9 
छतदारोऽपरान् दारान् भिसित्वा योऽधिगच्छति । 

रतिमात्रं पलं तस्य दव्यदातुस्वु सन्ततिः ॥ ५ 

धनानि तु यथा क्ति विप्रेषु प्रतिपादयेव्। 

वेदवित्षु विविक्तीषु मत्य खगं समश्रते॥ & 
यस्य त्रेवाधिंकं भक्त पाप" अत्यटन्तये । 
अधिकं वापि षिष्येतसर सोमं पातुमदंति॥ ७ 
अतः सवल्पोयसि द्रष्ये यः स्मेमं पिवति दिजः । 

स पोतसोमपूर्वाऽपि म तस्या्रोति ततृफलम् ॥ ८ 
शक्तः परजने दाता खजने दःखजौविनि । ` 
सध्वापातो विषाखादः स घमेप्रतिरपरक. ॥ ९ 
सत्यानासुपरो षेन यत् करोत्योईंदेशिकम् 1 
तद्गवत्य खोट क जओवतश्व्डतस्य च ॥ १, 



4! बुसं खिता! 

यश्चेत् प्रतिर, स्यादेकेनाङ्ग न. यज्वनः. । 

बाह्मण विशेषेण. धाभ फे सति. रालनि.। {१ 
यो वेश्यः. स्याङ्कहपशहीनक्रतुरसोमपः । 
कुट म्बान्तस्य तद्रग्यमादरेदूयश्न सिये. ॥ २ 
श्राद्रेच्ीणिवादहे ग कामं शृष्ख्य बे्मनः।॥ 
न डि. शूद्रस्य यन्नषु कञिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ 

योऽनाहिताग्निः यतगुरवज्वा च. सद्सख्गुः.\ 
तयोरपि कुटम्बाभ्यामादरेदविचारयन् । {४; 
अदाननित्याच्वादाद्रराहरेदम्रयच्छतः। 

तथा यशोऽस्य प्रथते घर्मखेव प्रवते ॥ १५ 
तधेव सपमे भक्ते भक्तानि षडनस्रता । 
अश्बस्तन वि धानेन न्त व्यं हौनकमे णः ५ ९६ 
खलात् चत्रादगारादा यतोवाप्युपलग्यते । 
अव्यातन्यं तु तन्तस्मे शद्छते यदि च्छति ॥ {ॐ 
ब्राद्मणस्व' न उन्न व्यं च्च्ियेख कदाचन| 
द व्युनिष्क्ययोस्ु खमजीवन् इन्त महेति ॥ १८ 
योऽसाधुभ्योऽध मादाय साधुम्यः संप्रयच्छति। 
ख कत्वा प्रवमामानं सन्तारयति तावुभ.॥ १९. 
यद्नं यन्न शोलानां देवष तदिडूबधाः । 
अयजञ्वनान्तु यदित्तमाश्ुरस तदु च्यते ॥ २०. 

न तस्मिन् घा र्येदर्ड' धाभिंकः एयिवोप्रतिः । 
चव्रिय.ख हि वालिश्यादादमणः सोदति चधा ॥ २६ 
तस्य व्यजनं न्राला. खकुट् म्बा चऋहोषतिः । 
ख्ूतशोले। च. विन्नाय. टत्ति' धम्य. प्रकल्पयेत् ॥ २२. 



नहं शिता} ९७ 

कल्ययित्वाऽश्य. ठन्ति च. र चेटेनं समन्ततः} 
राजा दि धमेषड़ भागं तस्मात् प्राप्रोति रसित्तात्॥ २७ 
न. यज्ञाय धनं, शद्रादिप्रोभिर्ेत कडि चत् । 
यजमानोह्हि लिश्िल्रा चाण्डालः प्रत्य जायते ॥ २४. 
यज्नाये मे पितिल्ना यो न सव प्रयच्छति.। 
खयाति.गासतां विप्रः काकतां वा यतं ममाः॥२१५ 

देवख' ब्राह्म णस' वा, लोभ नोपरष्िनस्ति यः । 
स पापातमा परे लोके गधोच्छिरेन'जौवति॥२६ 
दष्ट बेश्वानरों नित्यं निवेपेदन्दपये.। 
कलप्ानां पशसोमानां निष्क त्यथे मसम्परषे.॥ २७, 
सआापत्कल्पेन योधम कुरुतेऽनापदि हिजः ।. 
स नाप्रोति फलं तस्य परेति. विचारितम् ॥ २८ 
विश्वे देषेः सध्येच्च ब्राह्मणेश्च महरपिंभिः.। 
आपत् मरणाह्नोते वि घे प्रतिनिधिः; कतः ॥ २९. 
भ्रमु; प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन. वत्तते। 
न साम्परायिकं तस्य दुर्म॑तेवि यते. फलम् ॥. १० 

न.बाह्मणोषेदयेत किञ्चिद्राजनि धमे वित्। 
सखवोव्शेव तान् शिष्यान्मानवानपकारिणः॥.३६ 
सवीगधा द्राजवीयाचच सौख्यें बलवत्तरम् । 
तस्मात् सेनेव बौ््धेष्य नि्टजोयादरौन् दिजः ॥. १३ 
्ुतोरथवोङ्किरसोः कुथ्थादित्थविचारयन् । 
वाक्थस््र' वे ब्राह्मणं द्य तेन हन्यादरीन् दिजः ॥ ३३ 
तियोवा इवो तरोदापदमालनः । 
धनेन बेग्यन्दररौ तु जपोमे रिंलोलमः.॥ ३४. 



१९द सहसत १ 

विधाता भासिता वज्ञ मेलीनाद्मणङ्ते। 
तच्मे ना कृशलं हुवा शष्क' गिरमीरयेत् ॥ ३४ 
नवेकन्धान दूबतोमौल्विद्योन बारिथः। 
होता स्यादजि्निहोद्य गारन्तो नारुखूतस्वया ॥ ३६ 

नरके हि पन्ये जुषत; स चं यद्य तत् । 
तस्याह तागकुशलो होता स्याहं दपारणः ॥ १७ 
प्राजापत्बमदक्वाश्मन््याघेयस्य दशिणाम्। 

अनादिताम्विभिवति आद्मश्योविभवे खि | श८ 
पुणान्यन्धानि कुर्वत शहधानो लतेद्दरियः । 

न लद्यदसिरे वेने य॑जेतेष्ट कथं चन् ॥ ३९ 
इन्द्रियाणि यथः खगमादुः कौनति प्रजाः पथ्यून् । 
हद्यल्यदक्षिणोयन्न स्तस्मा बाद्यघनोवजेत् | ४० 
अनमनिदोत्रयपविष्याम्बोन् बाम कामकारतः + 

चान्द्रायणं चरेन्मासं वोर हत्यासमं हि तत्॥ $! 
ये यूद्रादधिगम्यायेबम्निहोत्रसुपाश्ते। 
कलिलस्तं हि गूद्राणां ब्रह्मवादिषु यरता; ॥ ४२ 
तेषां सततमनच्नानां टषलान््् पसेबिनाम् । 
पदा मस्कमाक्रम्य दाता दुर्गाणि सन्सरेत् ॥ ४३ 
अकुवेन् विदितं कमं निन्दितं च समाचरन् 
भरसजं खेन्द्रिया्ंषु प्रायद्धिक्नोयते गरः ॥ ४४ 
अकामतः कते पापे प्रादचिष्त' विदुबुधाः । 
कामकाररतेऽप्याइरे$ खतिविदथनात् । ४५ 
्पक्रामतः छतं पापं षेदाब्यासेन शषयति। 
कामतस्तु छतं मोहात् पायिन्न; एग; ॥ ४६ 



भषित | | १९.८६. 

 आवशिनलोयतां माप्य देवात् पूर्वहतेन वा |. 
म संसगे व्रसेत् सिः प्रायचिन्तेऽृते हिजः । ४७ 
इह दुरित: फेचित् के चित् पूर्रते स्तथा । 
भाघ बन्ति दुरामागो नरा रपविषथ्थवम् ॥ ४८ 
खवणेचौरः कौनख्यं रापः ष्यावदन्तताम् । 
अद्म सयरोगित्व' दौखमं गुरुतस्यगः ॥ ४९ 

पिश्नः पौतिनास्सिक्ध' सथकः पूतिवक्षताम् । 
धान्धचोरोरन्होनत्वमातिर वयन्तु भिखकः ॥ १० 
ब्र हन्तीमयाविन्त' मोक्य' वागपष्टारकः। 
बल्ापदारकः म्ले पद तामश्बहारकः ॥ ५१ 
दौपष्टग्तप भवेद: कानो निर्वापकोभवेत् । 
हिंसया व्याधिभूयस्ठं स्फौतोऽन्धस्यभिमषेकः ॥ ४९ 
एवं कमे विषेण जायन्ते सहिगद्हिताः । 
जडम् क्रान्धबधिरा विद्ताकतयस्तथा ॥ ५१ 

चरितव्यमतोनित्यं भायचिन्त' विशश्ये। 
निन्दे हि लक्षगोर्युज्ञा जायन्तेऽनिष्कतेनसः ॥ ५४ 
बद्महत्या ुरापानं स्तेयं गुवेङ्नागमः । 
मद्ान्ति पातकान्याः संसगेच्ायि ते; सड ॥ ५५ 
अदत च समुत्क्ष राजगामि पे शनम् । 
शुरोचालौकृनियेन्धः समानि बद्महत्यया । ५४६ 
बरह्मोज्भता वेदनिन्दा कौटसाश्छं खुह्षः । 
गह्हितानाद्ययोलग्धिः खुरापानसमानि घट् ॥ ५७ 
निक्तेप सापहरणं नराशख्रलतस्य च । 
मिवत्रमणोनां च रक्पस चसमं सूतम् ॥ ५८ 



० इेभुसंडितौ ॥ हि 

रेतःसेकः खयोगोषु कुमारीष्वन्यजाखु च 
सखः पृत्द च सौषु गुरुतल्यसम विडः । ५९ 
गोवधोऽयाज्धस वांञ्यपाररदायासमबिक्रयः\ 

गुरूमा्टपिदत्छामः खाध्यायोग्योः श्वस्य च ॥ ६४ 
यरिबिभ्िलानुजनोटे परिबेदममेव ख । 
लवोशीम च कन्धपयास्सयरेरेब च याजनम् ॥ ६१ 
कन्याया दूषरं चैव बाई चं व्रतलोपनम् । 
लाङ्मारमद्यराणामयत्यस्य अ विक्रयः.॥ ६१ 

त्रात्यताबन्क्त्था गो अखल्थाध्यापनमेब च । 

अताञ्चाष्ययनादानमप्यसानाचै विक्रयः ॥ ६ 

सबै करेष्वधी करोम दहपयन्तप्रवक्षनम् । 
हि खोषधीनां सखयाजोवोऽभिचारोमूलकम च | ५४ 
इन्धना मशष्कणां द माण्णमवपातनम् । 
छअात्माथेच क्रियारस्ोनिन्दितान्रादम तथा ॥ ६१ 
अनाहिताग्निता स्त यष्णानामनपक्रिया। 

अस च्छास्ताधिगममं कयेशौलब्धस्य च क्रिया ॥ ५६ 
धान्यकु्यपश्वस्तेयं मदापसतीनिषेवश्यम् । 
स्त्रो शुद्र विर्शनवधो नास्तिक्धं . चोपपातकम् ॥ ९७ 
जाद्णएस्य रुजः कृत्या घ्रातिरत्र यमद्ययोः । 
लें मेथुग पु"खि जाति भ्व' करं स्व्तम् । ६८ 
खराश्वोष् ष्गेभानामानाविकबधस्तया । 

सङ्रोकरथं ज्ञेयं मोनाहिमद्िषस्य च । ६८ 
निन्दितेभ्यो घनादा" बाखिज्य शूद्रसेवनम्. । 

अपात्रीकरणं स्ने यमसस्धस्य च भाषणम्. ॥ -9* ` ` 



भनुसंश्टिता। ३०१ 

कछमिकोटबयोडत्या मद्यसं खटमोजमेम् । 
फले घः कुरुमस्तेयम पे व्ये मलावद्म् ॥ ७! 
एतान्येनांसि सवेश यथोक्गानि थक् थक् 1 
येर्वैव॑तेरपोच्छन्ते तानि सम्यङिन्वो धतं । ७२ 
अह्मद्डा दादश समा कुटीं छता उने वसेत्! 
सैक्षाश्यालविशगथे सत्वा शवशिरोष्वजम् ॥ «३ 
ल्यं थस्वभतां वा स्यदिदुषाभिक्छयालमनः ९ 

भास्येदातमानमम्नौ वा समिदं तरिरवाक् शियः ॥ ७४ 
यजेत वाश्भेषेन खजिता गो सवेन वा । 
अभिजिदिश्व जिया वा चिटताग्निटटतापि बा ॥ ७५ 
जपन् वान्यतमं वेदं योजनानां शतं लेत् । 
बद्मडत्यापनोदाय मितसुङ नियतेन्द्रियः ॥ ७& 

सर्वस्वं वेदविदुषे आाद्ःणायोपपादयेत्। 
धनं वा जोवनायालं ग्द वा समरिच्छदम् ॥ ७७ 

हविष्यसुग् वातुसरेत् प्रतिष्नोतः; सरस्वतोम् | 
जयपेहा नियतादार स्तवि वेदस्य संद्िताम्॥ जद 

छतवापनोनिवसेदूग्रामान्त गोव्रजेऽपि वा। 
च्माखमे ठत्तम्ूले वा गोबाद्मणहिते रतः ॥ ७< 
ब्राह्मणां गवार्थे बा सद्यः प्राणान् परित्यजन् । 
सुते बह्मयषहत्याया गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ ८* 
त्यवबरं प्रतियोडा वा सवेखमवजित्य वा । 
विप्रस्य तच्रिसित्ते वा प्राणलाभे विमुच्यते ॥ ८१ 

एवं हटबतोनित्य' ब्रह्मचारो समाहतः । 

समाप्त हादये वर्षे ब्मडत्यां व्योति ॥ ८२ 
| ई 



१५२. भदुसंङ्ता। 

विष्वा भूमिदेवानां नरदेवसमागभं ! 
्मेनोऽवदधल्ातो इसे चे विसुते ॥ ८१ 

 धमेख बाद्णोमूखमनग्र' राजन्धरच्यते । 

तस्मात् मागमे तेषाम मोविखाप्य एष्यति । ८४ 

बाह्मणः सम्भवेनेव देवागामपि देवतम् । 
अमारथ॑ैव लोकस्य बद्रानेव हि कारणम् ॥ ८५ 
तेषां वेदब्दोव्रबुस्त्रयोऽष्येनः श निष्क. तिम् । 

सा तेषां पावनाय स्यात् पवित्र विदुषां हि वाम् | ८४ 

अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः । 

ज ह्म हत्यारतं पापं व्यपोहत्यामबन्तया ॥ ८७ 

षत्वा गभे मविन्नातमेतदेव व्रतं चरेत् । 
राजन्धवेश्यौ चेजानावात्रेयोभेव च ख्यम् ॥ ८८ 
डक्ञा चेवाटृतं साच्छे प्रतिरुध्य गुरू" तथा । 
अप्रत्य च भिः चेपं रत्वा च सरोद धम् ॥ ८९ 

दूयं विश्दिरूदिता प्रमा्याकामतोहिजम् । 

कामतो ह्मण्वघे निष्कतिन विधोयते ॥ ९ 

ख्रां पीवा दिजोमोदादग्निवणां रां पिवेत् । 
तया खकाये निदेग्ध सुख्यते किचछषान्ततः । <! 

गोभूत्रमग्निवयों वा पिवेदुदकमेव वा। 

पयोष्टतं बा मरणादोयङृद्रसमेव बा ॥ ९२ 
कणान् वा भक्तयेदष्द पिख्याक बा सरवरि । 

स्ुरापानापशुखथ बालावाका टौ लो 1 ८१ 

बुरा बं सलमन्नानां पामा च मलमु्ते। 

त्माप्राञ्मणरालशनो बेश्वन् सुरां पिवेत्। ८४ 



 भवुसंडिता। २५३ 
गौडौ पेरौ च साध्व च विश्रवा विर्धाष्राः 
यथेव का तथा सवप न पातब्या हिणोन्तसै; ॥ ८५ 
यच्चरःपिथाचानर' मद्यं मासं डराख्वम्। ` 
तदाद्मण्येन मात्तव्य" देवानानध्रता इवि: १ ९६ 
अमेध्ये बा पतेगाो बेदिकं बाणृदाहरेद्। = 
अकाम्यं कुदा ब्राह्मणो मदमोहतः ॥ ९७ 
यख कावमतं बरह्म मद्ये नाङ्गाग्यते सत् । 
तथ्य व्यपेति बाद्र्छं भूदरलवच स गच्छति| ९८ 
एषा विचिवलाभिहिता र्रापानस निष्कतिः 1 
अत जदं प्रवच्याभि खुबणोस्तेयनिष्क तिम् ॥ ९९ 

खबर स्तेयकदिपो रांजानमभिगभ्य ठु । 
सखकमं समापयन् ब्ूयान्य्ा भवानाबुथास्त्िति । १०० 
ग्डोत्वा सुषलं राजा सक्षषन्धानत तं खयम् । 
वधेन शुष्यति स्तेनो बाद्मणस्तपसेब तु । १०! 
तपसखापतुतुत्ख्स्तु स्वणंस्तेयञं मलम् । 
षचोरबासा हिोऽरण्ये चरोद्रह्मणोत्रतम् । १०२ 
एतेन ते रपोहेत पापं स्ते यछतं इलः । 
गुरुकलौगमनौयमतु व्रतेरेभिरपानुदेत् । १०३ 
गुङतल्पभिभाये नस्तप खप्यादयोमये । 
सर्म" ल्वलन्तीं खाक्जिष्य च्त्युना ख विश्यति | १०४ 
खयं वा थिश्रदृषच्छादुतत्याघाय चाल्नलौे । 
मेक तीं दिथमातिेडानिषातादजिखगः ॥ १०५ 
खटाष्रो चौरवासा वा श्मश्ुलो विजने वने । 
प्राजापत्यश्चरेत् छष्छरमन्द्म कं समाहितः । १०६ 



२७४ मशुसंहितः। 

चान्द्रायण" वा तौक्रासानभ्यस्य द्रियतेन्दियः। 
विथ ण यवाणा वा गुरूतश्यापलुन्तये | १०७. 
एतीत्रेतेरमोहेषुम हापातकिनो सलम्। 
उपपातकिनस्त् वत भिन्रानाविधेत्रेतेः । १८ 
खपपातकसं क्तो गो्नो मासं यवान् पिवेत्। 
छतवापो वसेदूगार चमंणा तेन संहत; । १०९ 
चतुथं कालमग्रोयादक्चारलवण' मितम् । 
गामूतेण चरत् ब्रां दो मासौ नियतेन्दरिव; | ११० 
दिवानुगच्छेदृणसतासतु तिहबृह ' रजः पिवेष्। 
एर पिता नमस्कल्य रात्रौ बोरासनं वरत् । ! {१ 
तिष्ठन्तोष्वलुतिष्ठत्तु ्रजन्तोष्वप्यनुत्रजत् । 
अआसौनाङू तयारौनो नियन्रो बौतमत्सरः ॥ {१२ 
आतुरामभिशस्तां वा चौरवयाप्रादिभिभयेः। 
पतितां पङ्लग्नां वा सर्वापाये विमोचयेत् ॥ {२ 
खष्णं वपति शौतिवा मास्तेवातिवा येयम्, 
न कुवातालनच्राण' गोररल्या त॒ यक्त; । {४ 

अलनो यदि वान्येषां टह चेत्रेःथवा खले । 
भक्तयन्तो न कथयेत् परिवन्तद्धेव वतृसचकम् ॥ ! {५ 
नेन विधिना यसु गोत्रो गामनुगच्छति। 

स॒ गोदल्याकतं पापं तिभिर्मासे व पाडहति | ११६ 
टषभे कादथा गाद दद्यात् इचःरतव्रतः। 
अवमान सवख" षैदविद्धगो निवेदयेत् । {१७ 
एतदेव बतं कुयुशष्पमातकिनादिजाः । 

अवो िवङ गद्यं चान्द्रायणमथापि बा | {१५ 



लमुसं शिता ॥ 1. 1 

अवकीर्णो तु काणेन गदर्न चतुष्यदे \. 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निरतिं निचि। ११८ 
इत्वाग्नो विधिव्ोमानन्ततञ्च समेत्युचा । 
वातेन्द्रगुरुबद्केनां जयात् सपिंषादतौः ॥ १२० 
कमतो रोतन्षः सेकं व्रतस्य य दिजन्यनः। 

अतिक्रमं व्रत साहधेमंन्ना ब्रह्मवादिनः ॥ १२१ 
मारुतं पुरूढतं चः गुरू पावकमेव च । 

चतुरो व्रतिनोःग्ये ति ब्राह्मं जोऽवकौ्णिंनः | १२२ 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसिता गरभाजिनम्। 
समागारखरोहच्ं खकम॑ परिकोन्तेयन् | १२७ 

तेभ्योलञप न मेच्छे ण वन्ते यत्रं ककालिकरम् । 
खपस्पशं खिर तन्देन स विग्रहाति॥ {:४ 

जातिभ्वं गकरं कमे छलान्यतममिष्छया । 
चरेत् सान्तपनं छच्छर॒प्राजावत्यमनिच्छया | १२४ 
सङ्रापाव्ल्नयार् मासं ्ोघनमेन्दवम् । 
मलिनीकरणीयेषु षः स्यादूयावके स्तयम् ॥ १२६ 
तुरोयोब्रह्महत्यायाः क्षचरयिस्य बधे स्मतः) 
बेश्ये ; ट मांभो इन्तय्ये शद्रे न्न यस्तु षोडशः ॥ १२७ 

अतमतस्तु राजन्यं विनिपात्य दिजोत्तमः। 
टषभे कसखा गा दद्यात् सचरितवतः | १२८ 
त्ान्द्चरेद्ा निवतो जरो बद्यटणशोततम् । 

वसन् दूरतर ग्रामादल्तमूननिकेतनः ॥ १२८ 

एतदेव चरेदब्दं प्रायशित्तं दिजोत्तमः । 

प्रमाय वेग्यं इत्तय्यं दद्ाेकयतं गवाम् ॥ १३१. 



२०६ जतुसंकिता । 

रतरेव बतं छतृज व्याखान् शूद्र चतत्! 
इवमेकारथा वापि दद्यादिप्राव गाः सिताः । {११ 
माजरनकुखो हव्या चाषं मकमेव । 
ग्यगोषोलुककाकांख यद्र इत्यात्रतं चरेत् । १६२ 
पयः दिदेनिरानं बाः योजनं बाःनोत्रजेत् । 
खधरछथेत् सवमथा षा सु बा्देवतं जपेत् ॥ ११४ 
अभि कार््णाकसीं दद्यात् सपं इता हिनोन्तमः । 
पलालभारकं षण्ड सेसकच्येकमाषकम् । {३४ 
एतकुम्भ' बराह तिलद्रोखन्तु तित्तिरौ । 
के हिदायनं वत्सं क्रोंचं इत्वा किहायण्यम् । ११५ 
इतां सं वलाका वकं बरिष्यमेव च । 
बानर श्येगभासौ च स्थ येद्राद्मणाय गाम् । १६६ 
वासोदद्यादचं त्वा बंचमोलान् इषान् गजम् । 
अजमेष्ावनड्ादं खरः इत्वेकडायनम् ५ {१७ 
क्रव्यादांस्तु मगान् हत्वा घेबु रद्यात् परयख्िनोम् । 
अक्रव्यादान् वत्खतरोमुष्र इला तु रृष्णलम् ॥ १३८ 
उीनकामु कवस्तावोन् एथग्ददयादिशु्ये । 
चतुण¶मपि वर््यानां नारी वाग्वष्यिता; ॥ १२९ 
दानेन वधनियेकं सपादौनामशक्ग् षन् । 
एके कशश्रोत् छ च्छ" हिलः पापापमुन्तये ॥ १४० 
अस्थिमतान्तु सत्वानां खद्खस् प्रमापण्ये । 

पू चामस्यानख्धान्तु बरद हत्याद्रतं चरेत् । १४१ 
विं चिदेव छर विप्राय दद्यादद्धिमतां बधे । 

अनस्यां चेव डिंसायां प्राणायामेन एषयति ॥ १४३ 



छंडिता । ९०७ 

फलटानान्तु रशा रेदने जण्यखरूक्यतन् ) 

शुखवज्लौरतानां चख पष्यितानांच वौशूधाम् । १४१ 
अन्नाद्यजानां सच्वानां रसलार्जाच खव थः 

फलपुष्पोडवानां च इतप्राथोविश्रोधनम् | १४४ 
छषटलानामोषधोनां जाता्मां च खयं बने। 
टथालम्भ ऽजुगच्छेदां रिममेकं पथोवतः ॥ १४५ 
एतेत्रेते रपोद्य' स्यारेनो शि साखमुद्वम् 1 
ज्रानान्नानरतं छख" गृगातानाद्यभकणो ॥ १४६ 
अत्तानादारूणीं पौत्वा संस्कारेयेव शयति, 
मतिपूवंमनिदश्यं भाणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४७ 
अपः सुराभाजनस्था मद्यभाग्डस्वितास्तथा । 

सं चरातर' पिषेत् पोत्वा थङ्गपुष्पोग्तं पयः ॥ १४८ 
स्मष्रादत्वा च मदिरां बिधिवत् प्रतिषन्न। 
शृद्रोच्छि्टाञ्च पोत्वापः कुश्रषारि पिवेत् तयहम् । (४९ 
जाद्मणस्तु ख्रापत्य गन्धमाघ्राच सोमपः। 
म्राणानप् ङ् बिराचम्य तं प्राश्य विशदयति ॥ १५० 
अन्नानात् प्राश्य विणुमूतर खरासंष्पश्मेब च । 
पुनः संस्कार मण्ट न्ति वयोवण्णपै दिजातयः ॥ १५१ 
बपनं मेखला दंडो मचचया वत्तानि च । 
निवत्तेन्तं दविजातौनां पुमः संस्कारकमणि ॥ ११२ 
अभोज्यानान्तु गुक्तानं सोय द्रोच्छिष्टमेव च। 
जग्धा मांसमभच्छञ्च क्प्तराब्र' यवान् पिवेत् । {९ 
शक्तानि च कषायाश पोतक मेध्यान्यपि हिणः । 
 तावडवल्वप्रयतो चावक्तब ब्रजत्धः | १६४ 



, १} - शस दहित । 

विड वराह वरोषणां गोमायोः कपिकाकयोः 1 
भाश्च मूत्रपुरोषाशि दिजच्ान््मायाश्चरेत् ॥ १५१५ 
शष्काणि सक्ता मांसानि भोमानि कवकानि! 
अन्नातंेव भूनाख्यमेतदेव वतश्चरेत् ॥ १५६ 
कष्यादस्यूकरोष्ाणां कुक टानांच भक्चैणे । 
नरकाकखराणां च तप्तरृच्छ' विशो घनम् ॥ १५७ 

 मासिकानान्तु योःश्रोकदसमावन्तंको हिलः। 
स त्रौर्य हान्युपवसेदेका हश्चोदके वसेत् । १५८ 
बह्यचारो तु योऽश्रीयान्मधु मांसं कथंचन । 
स कत्वा प्रारूतं रच्छ" वतगरेषं समापयेत् ॥ १५९ 
विडालकाकासूच्छिषटं जगृष्वाश्वनकुलस्य च । 
कोयक्रोटावपवर च पिवेदद्यङवसनाम् ॥ १६० 
अभोज्यमन्र' नात्तव्यमानः शशिमिच्छता | 
अत्नानभुत्त तत्तां योध्यं वाप्याश्थोधनेः। १६१. 
एषोऽनाद्यादन स्योक्तो व्रतानां विबिधो विधिः। 
स्तयदोषापहत्त णां व्रतानां अयतां .विधि॥ १६२ 
धान्यात्रषनचोौधाणि सत्वा कामाद्िजोन्तमः 
सजातोयग्टहादेव रच्छराब्देन विध्यति ॥ १६३ 
मनुष्याणान्तु दरण खोणां चेत््टहस्य च 
कूपवापौजलानां च एरिचान्द्रायणं चतम् ॥ {६४ 
द्व्याणामल्यसाराणां स्तेय सलवा; न्यषेश्मत. । 
चरेहत् सान्तपन छच्छर' तत्रिात्याम एये ॥ ! ६५ 
भद्ययभोज्यापहरगे यानशष्यासनस्य च । 
एष्यब्भूलफलानांच पंचगव्य" विश्योधनम् | १६६ 



मभुसंहितौ।  देण््टै 

खणङ्ाहदूमाणांच पष्कात्रष्य गुड़ य च। 
चेलचर्मामिषा्णाच विरातरं यादभोजनम् ॥ १६७ 

सथिमुक्ताप्राबार्लाना बास््रष्य रजतस्य घ। 

अयःकां योपलानाच हादयाहं कथाग्रता। 
कार्पीसंकोटजो्नां हिप कथफस्य च । 
पञ्तिगन्धौषधीनाच रज्वासेव तहं पथः ॥ 
एतेत्रं तैरपोडेत पाप॑ स्यतं दिजः । 

अगम्यागमनवन्तु ते रेभिर पामुरेत् ॥ 
गुरूतल्पत्रतं कुयाद्रेतेः सिक्ता सख्योनिषु । 

सख्यः एुचस्य अ स्तोषु कुमारौष्वन्य जा च । 

येढष्वसेयीं भगिनीं खखलौयां मातुरेव च । 
मातुञ्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणंचरेत्। 

एतास्तिखस्तु माश्धाये नोपयच्छेत बदिमान ॥ 
ज्नातित्ेनाङुपेखास्ताः पततिद्य पयन्रध; ॥ 
अमानुषोषु पुरुषउद्क्यावामयोनिषु । 
रेतः सिक्गा जले चेव क्षष्छर' सान्तपनं चरेत् ॥ 
मेयुनम्त॒ समःसेष्य पु"सि योपिति वा दिजः । 
गोयानेऽपखू दिवा चव सवासाः खा नमाचरत्। 
चा ण्डालान्छल्ियोगत्वा सुक्ला च प्रतिग्द्च।, 
पतव्यन्नानतो विभो ज्नानात् साम्यन्तु गच्छति। 

` विप्रदश स्त्रियं भरन्त निरुन्ध्यादेकमषेश्मनि। 

यत् पुसः परदारेषु तच्चेनां चारयेदतम् । 
साचेत् एनः प्रदुष्येत सहयेनोपयन्विता । 

रुष्ट चान्द्रायर "चेव तदस्या; प्राव ख तम्| {७८ 
999 



३११. मनुसेखिता । 

थत् करछेकरा तेण टषलोसेवनाहिजः ! 
तेच्छद्ग् जपन्नि्य' तिभिऽरचेषं पोहति ॥ १७६ 
एषा पाप्रतासुक्ता चठणामपि निष्कतिः । 
पतितेः सख््ु्ञानामिमाः खणत निष्क तौः ॥ 
संवतृसरेश प्रतति पतितेन सहाचरन् । 
याजनाध्यापनादृयोनान्रतु यानासनाशनात् । 
यो येन पतितेनेषां संसग वाति मानवः । 
स तस्येव तं कुबात् तत्संसगे विगर । 
पतितस्योदकं कां सपिण्डे बन्धमेवं दिः । 
निन्दिते इनि साया श्राटयलिगगुरुसब्रिधो । 
दासौघटमपां पृं पथस्येत् प्रेतवत् पदा । 
अहोरातमुपासौरत्रथौचं वान्धवः सह । 
निवत्तरं च तस्मात् "सम्भाषण सहासने । 
दावाश्चस्य प्रदानंच यात्रा चेव हि लौकिको ॥ 
ञ्यष्ठता च निवन्तेत ज्येष्टावायच्च वहनं । 
व्येष्ठां शं प्राप याच्चास्य यवौयान् गुखतोधिकः ॥ 

आयचचित्ते त॒ चरिते पूयेकुभमपां नवं । 
तेनेव साद ̀ प्रास्येदुः स्नावा पुण्ये जलाय । 
सत्वस्, तं घट प्रास्य प्रविश्य भवनं खकं। 
सर्वाणि च्रातिकााशि यथापूवं समाचरेत् 
एतदेव विधिं कुधादूयोपित्ख पतिताखमि । 
ब्राब्रपानं देयन्तु वसेद ख्डान्तिके ॥ 

एतखिभिरनिपि त ब्रौं किचित् सहाचरेत्, 
हतनिरशलनां खव न छगु त कर्िचित् । !८* 



अनुसं दित } १११ 

वालत्रांच रतत्तांशच विशामपि घर्मतः \ 

शरणागतदन्त' ख स्रहन्त्' ख न संवत् ॥ १८१ 
येषां .हिजामां सावित्रो मागत यथाविधि। 
तांश्चारयित्वा त्रन् छच्छान्'यथाविध्य् पनाययेत् । 
प्रायचिन्त' चिकौर्षेन्ति विकर्मस्थास्तु थे हिजाः । 
जद्मणा च परित्यक्गास्त षामप्येतदादिथेत्॥ 
यहद्ितेनाज॑यन्ति कर्मणा अाद्मणा धनं । 
तसगोत्सर्गेण शष्यन्ति जप्येन तपसैव च 
जपित्वा तोश सावित्राः सडखाश् समाहितः, 
मासं गोष्ट पयः पौत्वा मुच्यते, सत्प्रतिग्रहात्॥ 
उपवासं तन्तु गोव्रजात् पुनरागतं । 

प्रणतं परि षच्छयुः साम्य सौम्ये च्छ सोति किम् । 
सत्यमुक्ता त विप्रेषु विकिरेदूयवसं गवाम । 
गोभिः प्रव्तिते तोर्थे कुथ्स्तसा परिग्रहम् ॥ 
वरात्यानां याजनं सत्वा परेषामन्यकमे च | 
अभिचारमष्मीनंच तिभिः कच्छ व्यं पोहति ॥ 

शरणागतं परित्यज्य वेदं विश्नाव्य ख दिजः । 

संवत्सरं यवाहारस्तत् पापमपसेधति । 
शगृगालखरोरेशो.ग्राम्य क्रव्यादे च । 
नराष्लोष्रवरादेच्च प्राणायामेन शाति 
षष्ठात्रकालता मासं हिताजपएव वा । 

षोमाच् साकला नित्यमपांक्याना विशोधनम् ॥ 

खउषट्टयानं समार्य खरयानन्तु कामतः । 
सात्वत विप्रोदिन्बासाः भाशानाम्न शद्धाति।॥ २०३ 



१२ लुसं {हिरा १ 

विनाहिरष, बाणयन्तेः शरोर सन्निवेश्य चः 
सचेलो वहिराञ्चत्य गामालभ्य विश्यति ॥ २०४ 
वेदोदिताना' नित्घाना' कमणा समतिक्रमे । 
खातकव्रतलोपे च प्रायङ्िन्तमभोजनम् । 
"कारं बाह्मणखयोक्ता त्वंकारच गरोयश्घः \ 
खात्वानशब्रहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥ 

ताडयित्वा टणेनापि कण्ठ बावध्य कससा। 
विवादे वा विनिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ 
अवगूय्य त्वब्दशतं सष्ख्रमभिदडत्य च 
जिघांसया बराह्मणस नरकं प्रतिपद्यते । 
शोणितं यावतः पास्पून संग्ह्ाति मद्रतले । 
तलावन्तयन्दसदहस्राशि तत्अन्तां नरके वसेत् । 

अवगूय चरेत् छच्छम ति छृच्छर' निपातने । 
रच्छातिरूच्चछौ कुर्वीत विप्रसोवृपाद्यु योितम् # 
अतुक्तानिष्क तोनान्तु पापिनामपनुन्तये। 
शतिं चावैच्छ पापंच प्रायस्िन्त प्रक्पयेत् | 

येरभ्य पावेरेना'सि मानवो व्यपरकषेति । 
तान् बोऽभ्य् पायान् वच्छामि देवण पिटक्षेवितान् ॥ 

तय प्रातल्ग्ं सायं त्गहमद्यादया चितं । 

त्रदं पश्च नाश्रोयात् प्राजापत्यं चरन् दिजः ॥ 
गोमूर्वं गोमयं चौरं दधि सर्पिः ङश्योदकम् । 
एकरातोपवा सख छच्छ' सान्तपनं स्मतम् । 

एके कं ग्रसमश्रीयात् वग्डायि तौर पूर्ैवत्। 
त्रदं चोपवसेदन्दयमतिरच्छ' चरन् दिजः ॥ २६४ 



सुसंहिता । २१३ 

नाखच्छ' चरम् विप्रो जलच्तीरष्टतानिलान् । 
प्रतिवेदं पिषेडुणान् सरूतच्रायौ समाहितः | २१५ 
यतानलमनोऽप्रमत्तसा हादयाहमभोज नम् । 

पराको नाम छच्छोयं सव पापापनोदनः ॥ 
एकां हाख्येत् पिण्ड" छ. णेः शक्त च वरदयेत्। 
खपस्णुशं स्िषवणामेतच्ान्द्रायणं रतम् ॥ 
एतमेव विधिं छत् घ्माचखरेद् यव मध्व । 
शक्ञापस्तादिनियतश्र खानद्द्रायशवतम् । 

अशावथे समश्रौयात् पि्डान्यन्दिने स्थिते । 
नियता हविष्याः यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ 

चतुरः प्रातरश्रौयात् पिंडान् विप्रः समाडितः। 
चतुरोऽस्तमिते सव्यं शिश्चान्द्रायणं खलम् । 

यथाक्रथचित् पिंडानां तिखौ थौतोः समाहितः + 
मातेनाश्नन् इविष्यसा चन्रस्यति खलोकताम् ॥ 
एतदुत्मस्तथादित्या वस्वच्चाचरन् वतम् । 

सर्वाकुशलमोद्छयाय मरुत महभिः ॥ 

महाव्याद्वतिजिरहछोमः कत्तेव्यः सयमन्वहम् \ 
अष्िंसा सत्यमक्रोधमाजेवं च समाचरेत् । 
लिरहखिब्निणायांच सवासा जलमाविभेत् । 
स््ीययू द्रपतितां सेव नाभिभाषेत करदिंचत् ॥ 
द्यानासनाभ्यां विदरेदयक्रोऽघः ययोत. क । 

बह्मचारौ वतौ च स्याद्र रुदेवदिजाच कः । 
साविवीख् जपेवित्य' पवित्राणि च लित ¢ 
खवेष्वं व त्रतेष्व वं प्रायिन्ताथे माहत्, ॥ २२६ 



२१४ मवुर्सहिता १ 

एते हिजातयः ओोध्या बते राविष्क ते नसः । 
अनाविष्क तपारपासतु मन् होमे ख भोधयेत् ॥ २२९ 
ख्यापनेनागुतापेन तपसाऽध्ययनेन ख । 

पापलन्यच्यते पापान्तथा दानेन चापदि ॥ 
वथा यथा नरोऽघमं खयं छत्वामुभाषते । 
दथा तथा त्वचेवादिस्त नाधमण मखते। 

` यथा चथा मनस्तव दुष्क तं कमं गति । 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते 
क्त्वा पापं हि सन्त्य तस्मात् पापात् प्रमुश्यते! 
नेवं कुरां पुनरिति निरया पूयते तु सः । 

एवं सं चखिन्य मनसा प्रत्य कमं फलोदयम । 
मनोवाञ्चूति भिनित्य' शमं कमं समाचरेत् । 
अन्नानादूयदि वा च्रानात् सचा कमे विगर्हितम् , 
तस्माहिसुक्तिमन्विच्छन् हितोयं न समाचरेत् । 
यस्मिन् कमंण्यस्य कते मनसः स्यादलाघवम् । 
तस्मिं स्तावन्तपः कुय्याद् यावत्तु शकर भवेत् ॥ 
जपोमरूलमिदं सवं देवमानुघकं सखम् । 
लपोमध्य' वधेः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददथिंभिः॥ 

बाह्यस्य तपोन्ना^ (तपः चव्रस्य रच्चणम् । 
वेश्लस्य तु तपोवान्तमै तपः सूदस्य सेवनम् ॥ 
ऋषयः सं यतासमानः फलमूलामिलाशनाः । 

तपसे व.प्रपश्यन्ति. वैलोक्यं सचराचरम् ॥ 
सौषधान्यगदोविदया ेवी.च विविधा स्थिति; । 
तपस्मैव प्र सिद्यन्ति तपरूषां ड साधनम । २१८ 



भदुसंडिता। ११६ 

खहुस्तरं यदरापं व्टग यञ्च दुष्फरम् ) 
सवेन्तु तपसा साध्यं तपोति इुरतिक्रमम् ॥ २३९ 
महापातकिनसेब यषाखङाथकारिणः। 
लपषेव सुतप्तेन मुच्यन्ते किख्िषानलतः ॥ 
कोटाश्चाह्िपतङ्कांख्च पशवश्च वयांसि च। 

खावराशि च भूतानि दिवं यान्ति तपोवलात् ॥ 

यत् किंचिदेनः कुवन्ति मनोवान्म्तिभिजेनाः । 
तत् सवं निटंन्ाश तमसेव तपोषनाः। 
तपसेव विशदस्य ब्राह्मणस्य दिवोकसः । 

द्ठ्याच् प्रतिग्टइन्ति कामान् संवदेयन्ति च| 

मरजापतिरिदं ास्त' तपसे वाख्जत् प्रसुः । 
तथेव वेदावरषयस्तपसा प्रतिपेदिरे 
दते तन्तपसो टेवा महाभाग्यं प्रचक्षते 1 

सवस्या दय प्रपश्यन्तस्तपसः पुखसुन्तमम् । 
वेदाभ्याशोऽन्वद् शक्या महायन्नक्रियाक्षमा। 

नाययन््या इ पापानि मद्ापातकजान्यपि॥ 

यथे धस्तेजसा वङ्कः प्रा्त' निरं हति च्षणात् । 
तथा न्नानाग्निना पापं सवे दंहति वेदवित् ॥ ` 
इत्येतटेनसा सूक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि । 
अतज रहस्यानां प्राय्िन्तं निबोधतः। 
सष्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोड़श । 
अपि भ्तृणदहन मासात् एनय हर डः रताः ॥ 
कौतृसं जघ्रापत्येतदवाशिष्टं च प्रतीत्य चम् । 
माडल शुद्धश्च सुरापोऽपि विशदयति ॥ २५० 



१.६ लुषह्िता 

सरछजजघ्रा य वा मों चिब ङस्पमेव च ! 

अपहृत्य खुवणेन्तु चणादवति नि^खः|२ १ 
इवोश्यम्तीयमभ्यस्य जतम हदतोतिच। 

जपित्वा पौरुषं सज्ञा सुच्यते गुरूतल्यगः । 
एनसां स्यु तप्तशाणां चि रोषं ्पनोदनम् । 
अवेत्य छपेदन्दं यतृकिचिदभितोति वा + 
मंतिग््ह्याप्रतिग्राद्य भुक्रग चात्र विगद्ितम्। 

जतं स्तरतखमन्दोवं पूयते मानवस्य दात् । 

सोमारौद्रन्तु बहना मासमभ्यय श्धयति। 
सवन्त्यामाचरन् खाममयन्नामिति चाल्राचम् ॥ 

अब्दा ईैमिन्द्रमित्येतरेनखो सप्त जयेत् । 
अप्रथ्स्तन्तु कत्वा. मासमासौत मेल्लमुक् । 
मन्त, शाकल होमौये रब्द' इत्वा तं दिः । 
सु गुवेप्यपड्न्तयेनो जघा बा नम दढपचम् 
मद्ापातकसंयुक्तोऽमुगच्छ द्वाः समाश्ितः। 

अभ्य प्यान्द्' पावमानोर्भेच्छाहारोविशदयति ॥ 
अरण्ये वा चिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंश्िताम्। 
सुखयति पातैः सर्व॑; पराक; शोधितस्िभिः + 

्रगडन्तपवसेद्ययुक्तस्तिर करोऽभ्युपयन्रष; । 

मुखते पात कञः सवखि ऊं पित्वाऽघमणे णम् | 
चथाण्वमेधः क्रतुराट् सवे पापाप्रनोदनः। 
तथाऽघमभं यं स्ञं सवेपाप्रापरनोदनम् १ 
हत्वा लोकानपोमां सनो नश्मन्रपि यतस्ततः । 

करम्ब दं धारयन् विप्रो नैनः प्राप्नोति किचन । १६१ 



भनुसंङ्ितो । ९१8 

कक्सं शितां विरभ्यलटय यजवा' बा रुमाहितंः। 
सषा" वा सरह दाना" संवेषापैः प्रमुखे । २६६ 
यथा महाङदं प्राय शिप खेद्र विनश्यति । 

सथा दुश्चरितं सं वेदे विति मच्जति ॥ २६४ 
ऋ वोयक्ल् षि चान्यानि सामानि विविघानिर्च। 
ष स्नर्यतिदटदेदो योषेदेनं स वेदवित् ॥ २५५ 
आटा यच्ा्चैरं बह्म ववो यस्मिन् प्रतिषिता1 ` 

ख गुश्योऽन्यस्िटटदेटोयस्त' धेड स धेदवित् ॥ २६६ 

इति मानवे धव्मथारे अगुभोक्तावां 

संह्ितावामेकदरयोऽष्यायः + ११ 

दाद शो.ऽध्यायंः 1 

श्वातुर्वन्यं स रत्स्ोऽयेमुक्तोधम स्वयानं ! 
कंमेणां फलनिर न्ति जं स नस्तत्त्वतः पराम् । ! 
सं तानुवाच ष्मता मदर्षोन् मानवो अगुः । 
अदय संवेदख खृणत कमेयोगस्य निणेयम् ॥ २ 
एमाश्ठभफलं कमे मनोवा गदेडसम्धवम् । 
कमजा गतयो जृणामूत्षमा धममष्यमाः ॥ १ 
सस्ये लिविधस्यापि नरपधिष्टानस्य देहिनः) 

दथल्तणङ्् ल्य मनो" विद्यात् मवत कप् ॥ ४ 
०३२ 



चठ असित 

भरे द्रब्येष्वभिध्यामं मनेखानिरटचिन्तनम् \ 
बितथाभिनिषेशख त्रिविधं कमे मानसम् ५ $ 
भंरूष्यमटतं चेव पे एन्ध्चाषि सवं शः , 
अकतम्धदग्रलापञ वाश्चयं स्याचचतुवि धम् ॥ ९ 
अदन्ता नासुपखनं ददिसा देयावि धनतः । 
परदारोपसेवा च शरोर विविधं खतम् ॥ 
समानसं मनसेबायसुपशकक्ते शभा शभम् , 
वाचा बाचा रतं कम कायेणेब च कायिकम् ॥ ८ 
शरीरजः करदोषेयीति खाष्रतां नरः । 
वाचि; पन्िरगता" मानसे रन्यजातिताम् ॥ ९ 
वा गदंखोऽय मनोदंडः कायदंडस्तयेव च । 

धस्येते निहिता दुद तिदंडोति स रुच्यते । {° 

तिरं डमेतत्रिखि य सवभूतेषु भानवः । 

कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिह" नियच्छति! १, 
योऽस्यामनः कारयिता तं चेन्न प्रचक्लते 

चः करोति तु कमणि ख भूतामोच्यते बुधः ॥ १२ 
जीवसं न्नोऽन्तरामान्धः सद्लः सवदेद्धिना 
येन वेदयते सवं खुखं दुःखं च छन्दस | {३ 
तावुभौ भूतसम्य कौ महान् श्ोजन्रटव च । 
खश्चावष्वेचरु भूतेषु खितं तं व्याप्य विष्ठतः ॥ १४ 

असंख्या मून्त यस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः 
उच्चावचानि भूवाजि सततं च््यन्ति याः ५ ११५ 

पं चभ्य एव मात्राभ्यः प्रत्य दुष्क, तिना" दथा" । 
रोर व्रातनार्थीयमन्यदुत॑पद्यते प्रवम् ॥ १६ 



सनुसंड्ितम ! ३.82 

गेमानुभूय ताः यामौ: शरीरेण यातनाः । 
ताख ब भूतमावार्् प्रसोयन्ते विभागः ॥ (७. 
सोऽनुभृयाङ्खोद कन् दोषान् वि षयसक्लाम् । 
व्यपेतकल्प्रसोऽभ्ये ति. तादेवामौ महोलसौ ॥ १८: 
तौ धम पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सड । 
याभ्यां प्राप्रोति सक्तः मरेत्येद च सुखाख्खम् ॥ ९. 

वदाचरति चम स प्रायथोऽ घम मल्पथः । 
तेरेव चाढतो नूतै; खगे श्खमसुपा् ते ॥ २० 
यदि ते प्राय्ोऽघम' सेवते घम मल्थः । 
तेभूतेः स परि्यक्तो यामीः प्राप्रोति यातनाः । २१ 
चामोस्ता यातनाः प्रास्य सजोवो वौतकशमषः । 
तान्येव पंचभूतानि पुनरण्येति भाग्यः ॥२२् 

एता दृष्टाय जीवस्य गतो; सखेगेव चेतसा । 
घमंतोऽघमेतदेव धर्म दध्यात् सदा मनः ॥ २७ 
सत्वं रजस्तमख्ेव चन् विद्यादामबो गुणान् । 
येव्यीपेमान् ख्ितोभावाग्महान् सर्वानशेषतः | २४ 
योयद्ेषां गुणोदेर साकस्येनातिरि ते । 
स सदा तहन् णम्रायं तं करोति शरोरिणम् ॥२५ 
सत्वं न्नानं तमोऽज्ञानं रागदेषौ रजः खतं । 
एतद 7ासिमदेतेषा" सवभूताथिवं वपुः ॥ २६ 
तत्र यत् प्रौतिसंयुक्त' किंचिदामनि ल्चयेव् । 
प्रणान्तमिवः शुद्धाभं स्व तदूपधारयेत् ॥ २७, 
यन्त दुःखसमायुक्रमप्रौतिकरमालनः। 

,हद्रज)ऽप्रतिघं क्द्यात् सततं हारि देहिनाम् ॥ १८ 



र. मगुसंश्हिता } . .. 

यत्त स्यान्धोहसंचुक्रामग्य ज्ञ भिषया सकं । 
शप्रतक्ेमवित्तेयं तमस्तदुषधारथेत् ॥ २९ 
बवाशामपि चेतेषा' मुशाना" बः फलोदयः 1 
अग्रो मध्योजघन्धख तें. प्रवच्याग्यथिषतः ॥. ३५०. 

वेदाभ्यासस्तपोत्तानं यवेचमिन्द्रियनि ग्रः । 
ध्मैक्रियामचिन्ता. च. साच्तिक्ं गुणलक्षणम् ॥ ३१ 
अारम्भरूचिताचे धमसत्कापरिबरहः ! 
विष्रयोपसेषा चाजख' राजसं गुणलच्छणाम् ॥ १२. 

लोभः खप्रोऽटतिः कर्ये नास्तिक्य' भिब्रटन्तिता. ॥ 
याचि्णुता म्रमादख. तामसं गुणलश्चणम् ॥ ११ 
बरवा्णयमपि. चेक्तषां गुणाना लिषु तिष्ठता । 
इदं सामासिकं न्नेयं क्रमथोगुख्लत्लसम. | १४ 
खत्कमं लखा कुरवश्च. करिष्य चैव लघ्जति । 
तजन्नयं विदुषा शवेतामसं गुएलश्चणम् ॥ ६५ 
येनास्मिन् कमणा. लोकै रातिभमिच्छति पुष्कलाम् \ 
न त शोचत्यसम्यन्तौ तदिन्नयन्तु राजसम् ॥ ३६ 

यत् स्वेणेच्छति च्रातु' यत्र लघ्नति चाचरन् । 
येन. तुष्यति चामा. तत् सन्त्वगुणलच्वणम् ॥ ३२७. 

तमसो ल्श" कामो रजस स्वथं उष्यते । 
स्वस्य लक्षण" ध^ः. ख यमेषा" वथोन्त रम् ॥ ३८ 
चेन यास्तु गुणेमेषा" संखारान् प्रतिपद्यते। 
तान् समासेन. बच्धामि. सवेस्यास्य यथाक्रमम् ॥ १९ 
देवत्वं साका. यान्ति मलुष्वत्वच राञसाः। 
तिक्र" तामसा नित्यमिक्छेषा विविषा गतिः| 8. 



 . धरं, ` केशै 

क्िविधा निषि वेषाः ठु; नियः मौखिक मतिः-। ` 
अधमा मध्वमाग्रा च कमेविद्याविेषतः ॥ ४१ 
स्थावराः कमिकौटाख. मत्खयाः सपः. सक्रष्छष्ः । ` 
बव. खगासेव, जघन्धा तामण्ौ गति; ॥.४२ 
हस्तिन तुरङ्ग शूद्रा न्ब च्छा. गहिताः । 
सिंडाव्यात्रा वराहा. मध्यमा तामक्नो गतिः| ४९ 
चारणाख. पणः पुरुषाद्येवः टाश्भिकाः । 
रचतासि च. पिच्च तामसौोषन्तमा गतिः| ४भ 
भल्लामन्नानटा खेव पुरषाः यसरटक्तयः । 
दयुत्तपानप्रसक्ताच जघन्धा राजसौ गतिः ॥ ४१५. 
राजामः सजया राजन्नैव पुरोहिताः + 
वादवुदप्रानाच मध्यमा राजसो गतिः ॥ ४६ 
गन्धव गुद्यका यक्ता विवघामुचराख्च.ये। 
वघेवाप् सरसः सव राजसोषन्तमा गतिः ॥. ४७, 

तपसा यतयो बविभ्राये च वमानिका गशाः। 

नत्तुव्राखि च देत्याच्च प्रथमा. साच्िकौ. गतिः ॥ ४य्य 

जज्वानकषययो देवा वेदा व्योतींषो वत्सषराः ।, 
पितर चैव साध्या हितौया. साच्िकौ. गतिः ॥ ४९. 
ब्रह्मा विश्वसरूजो. घर्मो महानव्यक्तमेव च ।. 

खन्तमां सात्त्विकीमेतां .गतिमाडईमे नो पिय ॥.५०. 
एष सर्व, समुदिषटप्रकारस्य कमेयाः। 
तिविघस्िविधः छत्: संसार सावेभोतिक्षः॥ ५६ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गन घमेस्यासेवनेन च. 
पापान् संयान्ति संसारानबिहांसो नाधनाः ॥५२. 



दददे नगसुष्ठंङ्ति) 

वा यां योनिन्तु जबोऽवं येन वेगः कणा । 
कमयो यति लोक्तेऽसिंस्लन्तत् से भिषोषत ॥ ४ 
बदन वषेगणान् चोराचर काम् पर्य तत्वात् । 
संसारान् प्रतिपद्यन्ते महापातकिगस्तिमान् ॥ ५४४ 
श्वशूकर खरोराद्राच्छां गोऽ जाविष्डगपर्िणयम् \ 
वण्डालदुङगानांच ब्रह्महा योनिमिच्छति ॥ ५४ 
श्मिकोटपतहगनःं विड् जाचेव पर्चि्याम् । 

शिखाणाद्ेक सन्तवानेा खुरापो बाह्यो बजेत् । ५६ 
ल्ताहिशरटानाच तिरा चाम्ब. चारि्णाम्। 
ह्िखाणाञ्च पिशानाः सेनो विप्रः सहस्शः | ५७ 
ट ण गुसपलतानाड,. क्रव्यादा द द्मपि । 
क्रूरकमेश्ताख्ःव यतथो गुरुतस्पग ॥ ५८ 
हिला भवन्ति क्रव्यादाः समयोऽभच्यमसख्िशः । 

परस्ररादिनस्तेना; प्रतान्धसत्मोनिषे बिश: ॥ ५९. 
संयोगं पतिते गत्वा परस्यैव च योषितम् । 
अपद्त्यच विप्रख भवति अद्मराच्चसः ॥ ६५. 

मशिपुक्ताप्रवाङ्ानि इत्वा लोभेन मानष । 

विविधानि च रब्ानिः जाये हेखकनत्घु । ५१ 
धान्यं इत्वा भदत्याखुः कास्यं हंसो जलं इवः । 
मधुदंशः पयः काको रसं खा नकुलो एतम् ॥ ६३ 
मासो गधो वा मदर.स्तेखं तेलपकः खग; । 
चौ रोषाकस्तु शवौ वलाका कुनिदंधि | ९७ 
जपेयं तित्तिरि त्वा तोमः इत्वा त॒ दद्र! । 
शपासतान्तवं करौ गोधा गा वागगुदोगुडम् ॥ ५४ 



| वदरुंशिला \ ९११ 

छ ष्डन्दरि यभयेन् गग्धान् पलशकन्तु अददिष्यः \ 
¶्वपवित् कताज विविधमशतानन्तु ्यसयकः॥ ६१५ 
बकोभवति इलानिनं हकारो इपस्करम् । 
रक्तानि इत्वा यासासि जायते जोबजोवकाः | ६६ 
को गेम व्याघ्रोऽश्वं फशमूनेन्तु कक्टः \ 
 स्मौखस्स्सोककोवररि यानान्य द्रः पू नजः ॥ ९६७ 
यद्वा वहा परद्रव्यमपष्ृत्यं बलान्नरः 1 
अवश्यं याति तिथैक्त्वं जग्ष्वां चेवरडतं हविः ॥ ६९ 
ज्ियोऽपयेतेन कल्पेन इत्वा टोषमवपप्न चुः । 
एतेषामेव जन्तून भायात्वसुपयान्ति ताः ॥ ९< 

सेभ्यः खं यस्तु कमं भ्युयता बर््णा नापदि । 
पापान् संखल्य सं सारान् प्रे खता" खांन्ति अलुषु | 5» 
वान्ताण्युल्कापुखः मरतो विप्रो घम् खकरचुरतः , 
ऋमेष्यङ्गपायो च सत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ 

मे ता चैज्योतिकः प्रेतोबेश्योभवति पूयसुक् । 

चखेलाथकख्च भवति शूद्रोघमपैत् खकाञ्चगलः ॥ ७१ 
यथा यथा निषेवन्से बिषयाम् विषयालमकयः । 

तथा त्था कुशलता तेषां तेष् पजा वते ॥ ७३ 

तेऽभ्यासात् कमं थां तेषां पापानामल्पबदयः। 
सम्प्राप वन्ति दुःखानि तार् ताखिह योभिषु 1७४ 
ताभिखादिषु चोग्रं षु नरकेषु विवन्त्ेनम् । 
असिपत्रवनादौनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ ७४ ` 
विषिधादैव सम्यौडाः काकोलूकं. भक्तम् ।! 
कर बालुक्षातापाम् कुखोपाकांश्च दाश्ष्यान् । ७६ 



२४ क्चखंहितो 1 ` 

न्धा विथोनोषु इः षप्रया नित्धशः 
ओोतातपाभिक्पतांख विविधानि भयाभि चं ॥ जके 

असद्रभं वारेषु वासं जना च दारच्यम् । 
अन्धनानि च कष्टानि सरप्र वमेव च | जट 
अन्ुप्रियबियो गां संकाखखेव दुजेने; । 
द्रग्याजेबश्च नाथश्च मित्रामित्रस्य ओपणेनम् + ७8. 

जरां चे बाप्रतौ कारां ग्याधिभिच्ोपपौड्जम् । 
ज शां विविधां स्तांस्ताग्छव्युमिव च दुल यम् ॥ ८ 
याटथेन तु भाषेन यदूयत् कमं निषेवते । 
तादहथेन रोरेष तन्नत् फलमुपाख ते ॥ ८१ 
एष सवे; सशद्टः कर्भण्णं वः फलोदयः । 
निःश यसकरं कमं विप्रस्येदं जिवोधत + ८२ 
धेटाभ्याकस्तपोन्नानमिन्द्रियाखांच संयमः । 

अर्िसा गुरुसेवा अ निः य यस्सकरं परम् ॥ ८९ 

सर्वेषामपि चैतेषा' शभानामिड कभ साम् । 
किंचित् खर यस्वारतरं कर्मजं षुरूषं प्रति ॥ ८४ 
स्ेषामपि चेतेषामाम्न्नानं परं खातम् । 
तद्ययग्रय" संब विद्यानां प्राष्य छ्रख्तं ततः ॥ ८५ 
घसा म्षान्तु सर्वेषां कभणां मेत्व खेह च । 
ख यस्करतरं प्यं सवा कमे वे दिकम् ॥ ८६ 
षेदिरे कमयोग तु सवाौग्येतान्बथेषतः । 
अन्तभयन्ति क्रमथ्स्तस्िं स्तस्मिन् क्रियाविघो । ८७ 

खुखठाभ्य् दविकचेव नेः ध॑स्सिकमेव च, 
अर्त च निटत्तः च द्विविधं कमं बे दिकम् ॥ ८८ 



मगुरखश्िता। १९६ 

इह च्वासुच्र वा काम्यं प्रटक' क्म कौच्य ते । 
निष्कामं ज्ानपूवेन्तु निदटक्तमुप्रदिश्यते ॥ ८९ 
प्ररत्तं कमे संसेव्य देवानामेति साम्यताम्। 
निन्त" सेवमानस्तु भूवाग्धं त्यौति पंचव ॥८* 
सवभूतेषु चामानं शषवेभूतानि चा्मनि। 
समरं प्यतब्रामयाजो खाराञ्यमधिगक्छति । < { 
यथोक्तान्यपि कमणि परिहाय दिजोत्तमः । 
अमन्ञाने शर च स्याहं दाभ्यासे च यत्नवान् ॥ ९३ 
एतद जन्यसाफल्य' ब्राह्मस्य विररेषतः । 

भाप्येतत् छतजकत्योद्ि दिजो भवति नान्यया ॥ ९३ 
पिटदेवमतुष्याणां बेदश्च्षुः सनातनम् । 
अयक्यं चाप्रमेयचव वैदशास्वभमिति ख्थितः॥ € ४ 

या वेदबाद्याः स्मृतयो याञ् काञ्च कुहृ्टयः । 
सवस्ता निष्फला; मत्य तमोनिष्ठा डि ता स्मता; | ९५ 
उत्पद्यन्ते चयवन्ते च यान्यतोऽन््ानि कानिचित् । 
तान्यवैकालिकतया निष्फलान्यद्टतानि च ॥ ९६ 
चातुग णवं तयोलोकाश्चत्वारचाश्रमाः शथक् । 
भूतं भवद्भविष्यं च सवं वेदात् प्रक्षिष्यति ॥ ८७ ` 

शब्दः स्यश्च रपंच रसोगन्धद् पंचमः । 
वेदादेव प्रष्वन्तं प्रसूतिगुणकम्रेतः ॥ ९८ 
विभक्ति सवभूता षेदशणालरं सज्नातनम् । 
तस्मादेतत् परं मन्ये तज्नस्तोर स्य साधनम् ॥ ९९ 
सेनापत्यं च गाज्यच दर्डनेहत्वमेव च । 
कषे लोकाधिपत्यं च वेदथाखषिदश्ेति ॥ {९९ 

३५९ 



४२६ भवस तां! 

` यथा जातत्रलोबङ्किदं हव्याद्रानमि दमान् । 
तथा दहति वेदज्ञः कमंजं दोषमालनः । १०। 
वेद शां स्वाथं तच्छ न्तो यत्रं तत्रा खमे वसन् । 
षदेव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्यते | {०२ 
अन्नेभ्यो ग्रन्यिनः खरेष्टा ग्रन्यिभ्यो घारिणो वराः। 

` धारिभ्योज्ञानिनः ओष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः॥ (*३ 
तपोविद्या च विप्रस्य निःख यसकरं परम् । 
लपस्ाकिल्िषं हन्ति विद्यवा सतमभन ते | १०४ 

प्रत्य चानुमानं च शास्त चं विविधागमम् । 
वयं सुविदितं क्राथं घमंएडिमभोष्ठता " १०५ 
आव्यं धर्मोपदेशंच वेदशा स्रऽविरोधिन्।(। 
थस्तरेणानुसन्धन्ते स धमे वेद नेतरः ॥ ११६ 
>ै.ख यसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः । 
मानवस्यास्य थास्तस्य रहस्यसुपटिश्यते ॥ १०७ 

अननाल्रातेषु धमषु कथं सादिति चडइवेत्। 
यं थिष्टा जाद्मणा ब्रूबुः स; घमः स्याद शद्धितः ॥ {५4 
धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सः परि ब'हणः । 
ते शिडा बाद्मणा न्याः खुतिप्रत्यच्च हतवः ॥ १०९ 

द्यावरा वा परिषद् यं धमं परि कल्ययेत् । 
लगवसा वापि टत्तखा तं घम' न विचालयेत् | ११. 
त्रैविद्यो देतु कस्तर्की नेदक्तो घर्म पाठकः । 
तरयश्चाखमिणः पूरवे परिषत् स्यादगावरा | १११ 
ऋग्वे द विद् यजुविशचच सामवेदविदेव च । 
त्पवरा परिषज्च्रेवा धरम॑संथयनिखंये | ११२ 



धमुसंहितां । ९१9 

कोऽपि वैरविदम'यं व्यउस् दिजोत्तमः। 
सवित्रेव; परोधर्मो नाक्नांनानुदितोऽ्ुतैः॥ ११३ 

अवरतानाममन्तायां जातिमात्रोपज)विनाम्) 

सहख्रथः सपतेतालां परिपक्व न विद्यते ॥ {१४ 
यं वदन्ति तमो भता मूर्ख घ~+मतदिदः । 
तत्पापं यतधा भूत्वा तद्रक्तननुगच्छति | ११५ 

एतदोऽभि हतं सवे निः ख वसक्ररं परम् । 
ाद्प्रचतो विप्रः प्राप्रोति परमां गतिम् + {१९ 
एर संमगवान् देवो लोकानां हितकाम्यया), 
धस्य परमं गुह्य" ममेदं सवमु त्तावाम् | ११० 
सवमा नं सम्पश्येत् सास समाहितः । 
सवं हात्मनि सम्पन्यत्राधर्ं कुरूते मनः| {१ 

स्मालमेव टेवता सैः सबेमातन्यवस्थितम् । 
अला हि जनयत्येषां कम्योगं शरीरिणाम् ॥ ११९ 
खं सत्रिवेशयेत् खेषु चष्टनष्प्ंनेऽनिलम् । 

पक्तिडघ्योः पर तेजः स्र हेऽपो गाज मूत्तिषु॥ १२० 
मनसोन्दु दिशः योते क्रान्त विणु' बले हरम् । 
बाच्यग्नि' सित्रम्तृसगं प्रजने च प्रजाप्रतिम् | १२१ 
प्र्ासितारं सवेप्रामखौवांसमणोरपि। 
रुक्माभं खप्रधौगम्य' विद्यान्त' पुरुषं परम् ५ १२२ 

एतमेके वदन्यगनि' मलुमन्व प्रजापतिम् । 

इन्द्रमेके परो प्राणसप्रःबय शाश्वतम् ॥ १२३ 

एष सत्रि भृतानि प॑चमनसीप्य मू्तमिः। 

जन्मटऽच्तये{"त्य' संसारयति चक्रवत् ॥ १२४ 



कद  भवुसहिता। 

एवं बः सर्मूतेइ प्रशत्यामानमामन । 

श॒ इषे समतामेत्य बह्मश्यिति प्ररं प्रम् 1.१२ ५ 

इत्येतश्यमानव थां शगुपरोक्तं एठम् दिजः । .. 
ध्वत्याचारवात्रिल' यये प्रप्र याहतिम् । १२६ 

इति साने धमं थाखं धगुपोक्ावां संहिताशं 
दादशणोऽ्याबः । 

मतुसहिता समाप्ता \ 




